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 מייעב סיסדנהמ גרבנירג ב-א

 7 דראה יחר

 43252 .ד.ת

 61430 ביבא-לת

 .מייעב םיסדנהמ גרבנירג ב-א - ל תורומש תויוכזה לכ ₪ 4

 ךרד וא הרוצ לכב ונממ סיקלח וא הז רפס לפכשל וא/ו ריבעהל קיתעהל רוסא

 .מייעב סיסדנהמ גרבנירג ב-א - מ בתכב שרופמ רושיא אלל

 .ב-א תצובקמ 68011461 5516015 1.16. לש ירחסמ ןמיס אוה 3

 סינמיס סנה \/וח6סו\פ וא 'תונולח' .סושר ירחסמ ןמיס אוה 8

 .א1ו6ז050 ₪ 60 כסז4זוסח לש סיירחסמ

 .ןצסצ6|] [ח6. לש סימושר סיירחסמ סינמיס סנה זצסיפ|] וא ילבונ'

 .1.סזטפ [26ע6]סקחוסחז 00 ךכסז4זוסח לש סיירחסמ סינמיס סניה 1-2-3- 2-5

 .מייעב הרוטגיל לש ירחסמ ןמיס אוה הרוטגיל

 סיירחסמ סינמיס סניה םירחאה תורבחה תומשו סיירחסמה סינמיסה לכ

 .סהילעב לש סיירחסמ סינמיס וא סימושר

 ד ל 5 ל 0% 4 4 4
4 



3 
24 

 4-4 ב בר \ \

 וו
7- 

 זק
. 

 זו

7 

 ו
| > 

-- 

7 
 ב
\ | 

\ 

 ּ. ה

. 

 \- 07 ב

 הז ךירדמ תודוא :1 קרפ

 1-1 080161 לש דועיתה יכמסמ

 1-2 הז ךירדמב שמתשהל דציכ

 ינושאר דומיל :2קרפ

 2-1 0801961 תודוא

 2-2 0280166 - ב היצרטסינימדאה

 2-3  המודמ קתעה

 2-3  םיכמסמל השיג

 2-4 השיג תוחתפמ

 2-5  תושיגנ סוטטס

 2-5 טסקטה לכבו תונוכת יפל שופיח

 2-5  חולשמו הצפה

 2-6  סיכמסמה תורוקמ

 2-6  קויתה תכרעמ תרדגה

 2-7 08016( - ב סייסיסב תונורקע

 2-7  סםיכמסמ

 2-8 ךמסמה ינייפאמ

 2-10 ךמסמה סוטטס

 2-11  תומישר

 2-12  הדובעה ןחלוש יקית

 2-12 םיכמסמ תומישר

 2-12  ררחשו-רורג

 2-13  ליחתתש ינפל

 2-16 0980161 תלעפה

 2-16 080161 - מ האיבי

 שמתשמל ךירדמ - 0



 סיניינעה ןכות

 דומיל תכרע :3 קרפ

 3-2  הדובעה ןחלוש לע קית תריצי

 3-3  תינבת ךמסמ תריצי

 3-7 .שדח ךמסמ תריבי

 3-10 .םיכמסמ שופיח

 3-12  הפטעמ חולשמ

 3-15  ךמסמל תורעה תפסוה

 63516( לש הדובעה ןחלוש :4 קרפ

 4-1  הדובעה ןחלוש רודיס

 4-1 ישאר טירפת

 4-2  היקיתה לגרס

 4-2  םימלצ

 4-3  םילכה לגרס

 4-4  ןונערה ןצחל

 4-4  הדובעה ןחלוש ןוגרא

 4-5  הדובעה ןחלוש יטירפ תריצי

 4-5  הדובעה ןחלוש יקית

 4-7  בותינ ישגמ

 4-8 שופיחה תואצות

 4-8  תכרעמה יכמסמ תומישר

 4-9  םיקיתה תמישר

 4-10  הפשא לס

 4-10 תופטעמ

 4-10 הדובעה ןחלוש יטירפב לופיט

 4-10 המישר/קית יוניש

 4-10 הדובעה ןחלוש טירפ תקתעה

 4-11  םיטירפ רפסמ תגצה

 4-11  םייוצר יתלב סיטירפ תריגס

 4-12  תומישר ןוגרא

 4-13  םיננסמ

 4-13  תוכסמ

 4-15  תומישר תספדה

 שמתשמל ךירדמ - 0[
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 זוהתה

 7-7ר זה ז[דה [דדד זרמד זושרו חור חשה

 הֶצ 0 73

 שא 000 החג 0 הקחרב 00 ה 4000033

 סיניינעה ןכות

 ךמסמב יסיסב לופיט :5 קרפ

 5-1  ךמסמה ינייפאמ

 5-2  אשונהו תרתוכה רוזא

 5-2. סוטטסה רוזא

 5-2  ןוסחא גוס

 5-2  םימושיי

 5-3  תונוכת

 5-3  ןומושר

 5-3  קוית ינותנ

 5-5  תואסריג

 5-7 | תינבת יכמסמ

 5-8  סיכמסמ תריבי

 5-8  שדח ךמסמ תריצי

 5-10  דיחי בוק אובי

 5-13  סיצבק רפסמ אובי

 5-14  תרוכזת תריצי

 5-16  םיכמסמ תקירס

 5-19  ךמסמ לופכש

 5-19  ךמסמ (תרבעה וא) תקתעה

 5-21 םיכמסמ תחיתפ

 5-21  הדובעה ןחלוש יקיתב

 5-21  סושיי ךותמ

 5-22  םיאבוימ סיכמסמ תפלחה

 5-22 | םיכמסמ תקיחמ

 5-23  םיכמסמ שופיח

 5-24  הריגמבו היקיתב שופיח

 5-24  ךמסמ דוק יפל שופיח

 5-24  טסקטה לכב וא תונוכת יפל שופיח

 5-25  ליחתתש ינפל

 5-25  שופיחה עוציב

 5-28 .טסקטה לכב סדקתמ שופיח

 5-28 ינדי שופיח

 ווו שמתשמל ךירדמ - 0[



 םיניינעה ןכות
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 ךמסמב םדקתמ לופיט :6 קרפ

 6-1  סםילכה לגרס

 6-1 םיכמסמ רפסמ

 6-2  םידיחי םיכמסמ

 6-3  תורעה תפסוהו ךמסמ תגצה

 6-3  דומע תגצה

 6-4  ךמסמל תורעה תפסוה

 6-4  תורעה תכירעו הגצה

 6-5 תורעה תקיחמ

 6-5  ךמסמ תספדה

 6-5  סקפב ךמסמ חולשמ

 6-5  ותליענו ךמסמ לע המיתח

 6-6  ךמסמ תלאשה

 6-8  ןויכראל ךמסמ תרבעה

 6-9  תויוליעפ ןומושר

 6-11  ךמסמב לופיטה תולועפ סוכיס

 ךמסמ תצפה :7 קרפ
 7-1  אצוי ראוד ישגמ
 7-1  תופטעמ

 םילכ :8 קרפ

 8-1 קית (ןורכניסו) אובי

 8-2  םירחא סימושיי יצבקב תולועפ תרקב

 8-3 .ותלעפהו חוגשמה תנקתה

 8-3  םירקובמ סיצבק אובי

 שמתשמל ךירדמ - 0
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 הז ךירדמ תודוא 1 קרפ

 63ו146+ לש דועיתה יכמסמ
 ו

 .הכרדה ירפס ינש םיללוכ 62801%61 לש דועיתה יכמסמ ₪-] |

 רוטרטסינימדאל ךירדמ זמ . =
- 1" 

 שמתשמל ךירדמ - הז רפס '!ח
- - ₪1 

 - יא
 09801161 להנמל עייסמו תכרעמה תנקתהל עדימ ליכמ רוטרטסימימדאל ךירדמה !-<

 תכרעמ תרדגה ,םישמתשמ תומשו הדובע תוצובק תסנכהב רוטרטסינימדאלו =-] ₪
 ריבסמ ךכל ףסונב .םישמתשמל השיג תואשרה תעיבקו 68011%6ז לש קויתה ב

 (401א6% לעפת םתא ,םימושי*ה תרדגהל שרדנה ךילהתה תא הז ךירדמ א -

 תא ליעפהל דציכ ריבסמ ךירדמה .תכרעמה ידי לע םישרדנה םיפסונ םירטמרפו א-ה 5
 רוטקודיי - תויעב ןורתפל דעוימה לודומה תא ראתמו 6401%6ז לש םיצבקה תרש 7 | 9

 .י'0 א>-8 מ
₪ 

 ףסונב .04011%61 - ב סישמתשמה לכל הרזעכ שמשל ןנכות שמתשמל ךירדמה ו -

 - ב םייסיסבה סיכילהתה דומילל הכרע ליכמ אוה ,יללכ ןפואב תכרעמה רואתל
- 

 .תכרעמה תויצקנופ לכ לש קימעמ רבסהו 7 -

- | 

 ריכהל סישמתשמה לכ סישרדנ ,הנושארה הלעפהה וא 68016[ תנקתה ינפל < ן

 .תוידוסיב 2 קרפ תאירק אדוו .שמתשמל ךירדמה תא הקשה =
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 הז ךירדמ תודוא 1 קרפ

 הז ךירדמב ועמתונהל דציכ

 הליחתב תכרעמה לש םייסיסב סיכילהת ךינפב גיציש ןפואב ןגרואמ הז ךירדמ

 .רתוי רחואמ בלשב תמדקתמ תולועפו

 תא ריבסמו 6301861 תכרעמ תא ראתמ אוה .רתויב בושחה קרפה אוה 2 קרפ
 בושח .תכרעמב שומישה ךלהמב קקדזת סהל םייסיסבה םיחנומהו סילכה
 7ירדמב ןכו וירחא ואוביש םיקרפב םירבסהה בור .הז קרפ ארקל
 .הז קרפב גצומה עדימה לע םיססובמ רוטרטסמימדאל

 שמתשת סהב םיכילהתה תא ,םיבלשב תדמלמה דומיל תכרעכ שמשמ 3 קרפ

 שופיח עוציב ,םיכמסמ תריצי ,ךלש הדובעה ןחלוש ןוגראל תובורק סיתעל

 .םיכמסמל תורעה תפסוהו

 טירפת לע רצק רבסה ןתונ אוה .0801%61 לש הדובעה ןחלוש תא ראתמ 4 קרפ

 ןחלוש לע סנוגריאו סיטירפה תריציל תואלמ תוארוה ןכו םימלצהו 1

 .הדובעה

 .6401%60 - ב םיכמסמב לופיטל תויסיסב תויצקנופ לע םירבסה ןתונ 5 קרפ

 ,םיכמסמ קורסל וא אבייל ,שדח ךמסמ רוציל דציכ דומלל ידכ הז קרפב ןייע

 .םיכמסמ שופיח עצבל וא קוחמל

 שומיש ללוכ ,ורצונש רחאל םיכמסמב עצבל לכותש תולועפ ראתמ 6 קרפ

 תלאשה ןכו םיכמסמ לש המיתחו הליענ ,תוולינ תורעה תפסוה ,םילכה לגרסב

 םיכמסמ תרבעה תודוא עדימ הז קרפ ליכמ ךכל ףסונב .םתרזחהו םיכמסמ

 .סתריצי זאמ סהב ועצובש תולועפ רחא בקעמו ןויכראל

 םיכמסמ חולשמל 680161 תשמתשמ םהב םיעצמאה תא ריבסמ 7 קרפ

 קרפה .תרחא סישמתשמ תצובקל וא רחא שמתשמל דחא 640161 שמתשממ

 ראודו סנכנ ראודל סינושה םישגמה תרדסבו תופטעמב שומישה תא ראתמ

 .אצול

 תורשפאמה ,י'סילכייה טירפתב תואצמנה 689161 תויצקנופ תא ראתמ 8 קרפ

 הריהמ השיגל סנוגראו ,080161 - ל ץוחמ ונתשהו ורצונש סיצבק לע הטילש

 .02801%61 ךותמ

 \שמתשמל ךירדמ - 0% 112
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 שמתשמל ךירדמ - 03[

 הז ךירדמ תודוא 1 קרפ

 ,םימכסומה סיללכה תיברמל סאתהב לועפל הננכות 62801861 תכרעמ

 תדוקנמ אצוי הז ךירדמ .טפוסורקימ תרבח לש 'תונולחי ימושייב םישמשמה

 .רבכעב שומישה תאו 'תונולח'ב הדובעה תרוצ תא ריכמ שמתשמהש החנה

 ןומיס ןוגכ - 'תונולחי ישמתשמל םירכומ :תלכ תויהל םילולעש םיכילהת קר

 ךירדמב וראות - סיכמסמ תרבעה וא הקתעהל ררחשו-רורג תטיש וא ץבוק

 .שמתשמל





 ינושאר דומיל 2 קרפ \\ \\ הר

 -ך -2 \\ \ םיניינעה ןכות

 " 1 ב

 2-2. 0901%6ו - ב היצרטסינימדאה =-| 5
 2-3  המודמ קתעה 5

 2-3  םיכמסמל השיג -ך ב

 2-4 השיג תוחתפמ ו -
 2-5  תושיגנ סוטטס | "

 2-5  טסקטה לכבו תונוכת יפל שופיח א
 2-5  תולשמו הצפה |

 2-6  םיכמסמה תורוקמ =-| ₪

 2-6  קויתה תכרעמ תרדגה - ₪

 ו 1 -

 2-7 0381 א6 - ב םייסיסב תונורקע - ./

 2-7  םיכמסמ = --קו-
 2-8 .ךמסמה ינייפאמ \ -
 2-9  ךמסמה סוטטס =

 2-10  תומישר |

 2-11  הדובעה ןחלוש יקית 1-0 =
 ו

 2-11  םיכמסמ תומישר 5 | 0
 2-11  ררחשו-רורג ד -

 םא-- =
 2-12  ליחתתש ינפל - |

 או =
 2-15 (0321%6  תלעפה |
= 

 2-15 = 0391861 - מ האיצי -

. | 
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 שמתשמל ךירדמ - 0[ / 7 7



 ינושאר דומיל 2 קרפ

 שמתשמל ךירדמ -



 ינושאר דומיל 2 קרפ

 תתרבח לש יתונולח' תביבסב תלעופה ,ללוכ םיכמסמ לוהינל הנכות איה 3

 6230ו146+ תודוא או ₪

 8 וו 4

 םיכמסמה לכ ןוגראב תעייסמ 08016ז .ילבוני תשרב ללכ ךרדב ,טפוסורקימ . /
 חותפל ,דחיב םתוא קייתל שמתשמל רשפאמה ןפואב ,תיללכ תחא תרגסמב <=- | ₪
 .םירחא 680161 ישמתשמל סתוא חולשלו הרישיו הטושפ הרוצב סתוא 1
 הכירעלו הרקבל ,םיכמסמב ףתושמ שומיש תשרה ילשמתשמל תרשפאמ (?8011%6 -<-|] ₪

 וש .דחאכ כ

 -- שו 69018861 .הלש תדחוימה קויתה תלוכי איה 63916( לש תטלובה הנוכתה ו שו

 תיכרריה לעו החטבאה תמר לע הרימש ךות ,תמייקה תשרה ךותב תבלתשמ
 הדובע שמתשמל תכסחנ ךכ .םיצבק לופכשב ךרוצ לכ אלל ,תמייקה קויתה = ש|

 =>- ןר ₪ תמרל ףסונב ,תאז לכ .השדח תכרעמ דומילו שדחמ סיצבק ןוגרא לש תעגיימ
 .ןוסחא תויורשפאו בחר שופיח חווט ,רתוי הריהמ השיג ,רתוי ההובג החטבא -- שי
 הלעפה אלל ,סינוש םימושייב םיכמסמ תונשלו רוציל ךישמהל ןתינ ןכ ומכ ₪
 .6801%6| לש תמדקומ ממו | וא
 <-ה- |

 םיכיישה ,םיקיתב םינסחואמ סיכמסמה ;דרשמ ומכ תנגרואמ (30ו 1
 לכ חותפל לוכי ,08018%6: - ב שמתשמכ ,התא .תויקיתב תואצמנש ,תוריגמל ו =

 .השיג ייחתפמיי תלבק סהילא ,היקיתו הריגמ ,קית ן |
 חפ-הה =[

 == | == [8 היקית חוויה 65 ן | 8

 [ב ₪ תוריגמ | -- ₪ = [כ | -

 ₪ + + + + + 7-3 | ה 7 כשרה ו =

 1 1 ] ] [ ] = . = = ₪ ₪- 2 םיקית |
 5, 4 ₪ ₪ 5 ₪ םיכמסמ | |

| 1 
₪ ₪ 

 ידי לע ךמתנה ,רחא סושייב תרציש ךמסמ לכ חותפל לכות 640161 ךותמ ₪2 |
 רויצ ימושייו םינורטקלא הדובע תונויליג ,םילילמת ידבעמ ללוכ ,תכרעמה -" ]
 לר 6 |

| 

6 
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 ינושאר דומיל 2 קרפ

 וא 630161 ךותל םתוא אביילו סושייב םישדח סיכמסמ רוציל ןתינ .הקיפרגו

 .םיאתמה סושייה תלעפה ךות 680116( 7מלמ תורישי סתוא רוציל ,ןיפילחל

 (ךלש היקיתה ךותב) ךלש הריגמב קית רוציל לכות ,םיכמסמ קויתל עגונה לכב

 םיקית רפסמב סיכמסמ ןוסחא תרשפאמ (:401א61 .םינוש םיכמסמ וב קייתלו

 .סהמ דחא לכל תפתושמ השיג תנתונו

 לש ייהדובעה ןחלושיי .הדובע ןחלוש לע דבוע ךנה ,יתונולחי ימושיי בורב ומכ

 בותינל םישגמ ,םיליעפ םיכמסמ לש סיקית סיגציימה ,םימלצ ללוכ

 קקדזהל יושע התא ןהל ,תודחוימ סיכמסמ תומישרו םיאצויו םיסנכנ םיכמסמ

 תותפל ןתינ ,"הדובעה ןחלושיי לעש המישר לכמ .םיכמסשמל הריהמ השיג םשל

 .רצונ וב סושייה לש תיטמוטוא הלעפה ךות ,תוחפל דחא ךמסמ

 .הז ךירדמ לש 5 קרפב הבחרהב רבסומ סיכמסמב לופיטהו קויתה אשונ

 60801א6+ - ב היצרטסינימדאה

 תיביטרטסינימדא המר לכ .תוירקיע תומר שולשב תלהונמ 630166 תכרעמ

 העבקנש יפכ ,תוריגמלו םיקיתל השיג תמרו סייוסמ תוירחא סוחת תנייצמ

 המר לכ תויוכמס תוללוכ ,ןלהל תוטרופמה תולטמל ףסונב .וז תוירחאב אשונל

 הנממ תוכומנה תויביטרטסינימדאה תומרה לכ תויוכמס תא תיביטרטסינימדא

 . היכרריהב

 ,0801%6( - ב םישמתשמ קחומו ףיסומ ,תכרעמה תא ןיקתמ 6911%6( להנמ

 .61\68011 רוטקודו םיצבקה תרש תא ליעפמו תויביטרטסינימדא תומר הנשמ

 השיג תוחתפמ תקולח ,תוריגמ תריצי לע יארחא 6:301%6/ רוטרטסינימדא

 םירושקה סידיקפתה עוציבו םימושייל םירושיק תרדגה ,(האלמ השיגל)

 ךירדמהלש 8 קרפב סאולמב סירבסומ ולא םידיקפת .תכרעמה תרדגהל

 .רוטרטסימימדאל

 תוצובקה ירבח תא עבוק ,0801%%6 - ב תוצובק לטבמו ףיסומ הצובקה שאר

 .שרדנכ השיג תוחתפמ סרובע רידגמו

 תוריגמה וא הריגמה ךותב םהלש קויתה תכרעמ תא סילהנמ 689161 ישמתשמ

 תעבקנ םירחא סישמתשמ לש תוריגמלו סיקיתל השיג תורשפא .סהל תודעוימה

 .השיג תוחתפמ יפל
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 ינושאר דומיל 2 קרפ

 המודמ קתעה

 קר 630161 תנסחאמ ,םיכמסמב הדובעה תקולח לע לקהלו סוקמ ךוסחל ידכ

 רפסמב ךמסמה תודוא עדימה ןסחואמ תאז תמועל .ךמסמ לכמ דחא קתעה

 .ךמסמל הרישיו האלמ השיג 68016( ילשמתשמל קפסל ידכ ,שרדנה לככ ,סיקית

 לש לבגומ יתלב רפסמו ךמסממ דבלב דחא יירוקמיי אצמהל סילוכי תכרעמב

 יקתעה לכש תורמל ,ןתינ וניא קתעה ;הכירעל ןתינ ירוקמ ךמסמ .ייסיקתעהיי

 .הנתשמ רוקמה רשאכ סינכדעתמ ךמסמה

 ךמסמה תא םיחתופ ירוקמה בוקה תכירעלו השיגל האשרה ילעב סישמתשמ
 רפסמב אצמהל םילוכי ךמסמהמ סיקתעהה .ולש רוקמה קייותמ וב סוקמב
 .תוריגמ וא םיקית

 וא קיתב קויתל ףסונב .תומרה לכב סיכמסמ תחטבא תרשפאמ 69%

 ךל שיש תוילמיסכמה השיגה תואשרה תא 030161 הרידגמ ,םיגווסמ הריגמב

 סיתעל רמולכ .ייקתעהיי וא יירוקמיי -כ ולש סוטטסה תעיבק יפל ,םיוסמ ךמסמל

 ןויעליי ןתינש קתעה ליכמה ,םיוסמ קיתב הכירע תויוכז ךל תויהל תולוכי

 .הכירעה תוכז תא שממל לכות אל הז הרקמב .יידבלב

 םיכמסמל הונניג

 תוחתפמ ילעב קר :דרשמב סיקיתל השיגל המוד 60801%60 - ב סיכמסמל השיגה

 דעוית ללכ ךרדב .ןהב סיאצמנה סיצבקלו סיקיתל תשגל םילוכי קויתה תוריגמל

 .ךלש ייתישיאייה הריגמה :ךמש תא תאשונה הריגמ ךל

 קינעהל יושע התאש תורמל ,ךלש הריגמל תוידעלבו תואלמ תויוכז ךדיב הניהת

 תאשרהב תוכזל יושע התא ,ךכל ףסונב .השיג תורשפא סירחא סישמתשמל סג

 ךכ ,םירחא ס5ישמתשמ לש "הדובעה ןחלושייב תוריגמב סיאצמנה סיקיתל השיג

 לש סיקיתלו תוריגמל השיגה .סיפתושמ סיכמסמ סע דובעלו קודבל ולכותש

 .השיג ייתוחתפמיי יפל תעבקנ סירחא סישמתשמ

 (חתפמ) ךדיב שיש השיגה תאשרה יפל תעבקנ רוקמ ךמסמל השיגה תורשפא

 תאשרה תא ורובע לבקת ,גווסמ ונניא קיתהו הדימב .קיותמ אוה וב קיתל

 .(אבה ףיעסבב רבסה האר) אצמנ אוה הב הריגמל ךל העבקנש השיגה
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 השנייג תוחתפמ

 השיג תמר לכ רמולכ ; תורבטצמ תואשרה ןה 69491א61 - ב השיגה תואשרה

 - השיגה תומר .הל המדקש המרה תויוכז לכ תא הכותב תללוכ (חתפמ)

 :ןלהלדכ ןה הכומנל ההובגהמ

 תואלמ תויוכז

 הריגמל קית תפסוה

 הריגמב קיתמ רוקמ וא קתעה תרסה

 הריגמב קיותמה ךמסמה רוקמ תצפה/הקיחמ/יוניש/הריצי

 הריגמב סיכמסמל תורעה תפסוה

 ךמסמה תונוכת יוניש

 ךמסמהמ קתעה תצפהו קיתל קתעה תפסוה

 ךמסמב ןויע

 ךמסמה תונוכת תגצה

 גווסמ וניאש קית .גונסמ אלוא גווסמ תויהל לוכי הריגמב םיקיתהמ דחא לכ

 תומישר שי סיגווסמ סיקיתל .הריגמל השיג חתפמ ילעב םישמתשמה לכל שיגנ

 חווט .השיג תוחתפמ סהילא ולבקש סישמתשמל קר סישיגנ םה ;םהלשמ הרקב

 ינייפאמ תגצהייל דעו ייקיתהמ רוקמ וא קתעה תרסה'ימ ללוכ השיגה תואשרה

 .יידמסמה

 תא 6801%6[ תעדוי ,י'המודמ קתעהיי הנוכמה סוינכמב שומישה תועצמאב

 יפל תועבקנ ךמסמל ךלש השיגה תואשרה .םיכמסמה יקתעהמ דחא לכ סוקימ

 קיותמה ,ךמסמהמ והשלכ קתועל ךל שיש רתויב ההובגה (חתפמ) השיגה תמר

 .64301א61 - ב והשלכ סוקמב

 שמתשמל ךירדמ - 03[
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 תוטניגנ סוטטס

 :ןהלדכ תונתשהל לוכי ךדיבש השיגה תואשרה סוטטס

 וא תורישי ךל ועבקנש תוישממ תואשרה תרדס איה תיביטקפא השיג

 .הדובע תצובקל ךלש רשקה תועצמאב

 אל) 685166 - ב שמתשמכ ,ךל ועבקנש תואשרה תרדס איה הרישי השיג

 .(הצובקמ קלחכ

 לש סיצבקה תרשב ךרובע דבועמ רשא השיגה חתפמ איה תשקובמ השיג

 .(4 קרפב רבסומכ ,רוטרטסינימדאה תשקב יפל)

 סוטטס תעיבק יפל תרדגומ םיוסמ ךמסמל ךלש תיביטקפאה השיגה תאשרה

 .סיגווסמ הריגמב וא קיתב וקויתל ףסונב ,ייקתעהיי וא יירוקמיי -כ ךמסמה

 קתעה ליכמה ,סיוסמ קיתב הכירע תויוכז ךל תויהל תולוכי םיתעל רמולכ

 .הכירעה תוכז תא שממל לכות אל הז הרקמב .יידבלב ןויעליי רדגומה ךמסממ

 טסקטה לכבו תונוכת יפל שנופיח

 לע תוססובמה ,המצוע תובר שופיח תויורשפא םישמתשמל תקפסמ

 ,אשונ ,ךיראת ,רבחמ סש ןוגכ - תורדגומ תונוכת יפל םיכמסמ קוית תטיש

 שופיחל ףסונב .טסקט תוזורחמ וא ,שמתשמה ידי לע תורדגומה חתפמ תולימ

 יפל ךמסמ לש ריהמ רותיא 6301146( תרשפאמ ,תוריגמבו תויקיתב יסיסבה

 .ולש סינייפאמה רואתב וא ךמסמה ףוגב סימייקה סילימ יפורצ

 חולעמו הצפה

 .תשרה ילשמתשמ ןיב סיכמסמ תצפהלו חולשמל הפיקמ תרגסמ תללוכ 3%

 ןחלושיי לע םיאצמנה ,בותינ ישגמ תרדסבו ייתופטעמייב שומישה תועצמאב

 חתולשמל ייאצוי ראודיי ישגמו םיכמסמ תלבקל ייסנכנ ראודיי ישגמ - "הדובעה

 סירכזמ ,תועדוה ריבעהל 680161 ישמתשמ סילוכי - סירחא סישמתשמל

 .סישמתשמ תוצובקלו סידדוב םסישמתשמל סיכמסמו

 2-5 שמתשמל ךירדמ - 0[
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 םידכמסמה תורוקמ

 (י8סוזא6ו .הכורא סימושיי תמישר ךותמ סיכמסמ 69916 - ל אבייל ןתינ

 סירלפופה הנכותה ימושיימ 100 -מ רתויב םרוקמש סיכמסמב לפטל הלוכי

 ו או!וטזספס!+ \/סז6, \/סז6 67601 ללוכ) םילילמת ידבעמ סכותב סיללכנ .רתויב

 (א!:6ז050 4 :א06] -ו 1.08 123 ןוגכ) םינורטקלא הדובע תונויליג ,(זא1ט1ז:א1816 -

 ,יסז6|[כזהו\, /\16₪5 [ז6611306) הקיפרגו הגוצת תונכות לש הרוש ןכו

 סיצבק לבקל 601%6% הלוכי ךכל ףסונב .(תורחאו א1160ז05011 סוזן[

 .קרוסו הילימיסקפ ,ינורטקלא ראוד תועצמאב

 ןפואב םימושייה תיברמ תא רושקל ןתינ ,םיכמסמל הרישי השיג רשפאל ידכ

 רזחאלו םיכמסמ קורסל סישמתשמל תרשפאמ סג 68016 .(?891%6! - ל רישי

 .0068₪ תיצקנופ תועצמאב ,8א1: יכמסמ ךותמ יטמוטוא ןפואב טסקט

 קויתה תכרעמ תרדגה

 הריגמלו היקיתל השיג תוחתפמ ךרובע עבק 6/4014 - ב הצובקה שארש רחאל

 : םיבלש העברא הז ךילהתב .ךלש קויתה תכרעמ תא רוציל לכות ,(תוריגמל וא)

 םיקית לש המישר ךורעו ךלש תמייקה קויתה תיכרריה תא קודב ,תישאר 1
 .קסוע התא סהב סיאשונה תא וגציי רשא

 .םיקיתהמ דחא לכ קיותי הריגמ וזיאב טלחה ,ןכמ רחאל 2

 סאתהב ךלש "הדובעה ןחלושיי לע סתוא חתפו סינושה םיקיתה תא ןכה 3

 .4 קרפב תראותמ וז הלועפ .ךרוצל

 תנמ לע ,ייללוכיי םיכמסמ אובי הליחתב עצבל ןתינ .םיכמסמה אוביב לתתה 6
 תראותמ וז הלועפ .6891%61 - ב ,םימייקה םיכמסמה תיברמ תא קייתל

 .5 קרפב האולמב
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 63146+ -ב םייסיסב תונורקע

 תכרעמ תללוכה ,הליגרה דרשמה תביבס תא הקחמה ןפואב הננכות ,(%%[

 תבשחוממ תכרעמב וז הסיפת 690186( תמשיימ דציכ ראתמ הז קרפ .קוית

 .סיכמסמב לופייטל

 םינמסמ

 ,בשחמב ורצונש סיצבק תרדס וא ץבוק לכ תויהל לוכי 0901161 - ב ץמסמ*

 וא המישר ,הנומת תויהל הלוכי וז .סקפב ולבקתה וא תכרעמה ךותל וקרסנ

 סשמ דרפנב) תרתוכ שי 099161 יכמסמ לכל .קיתב קיותמה ספדומ ףד וליפא

 ןתינ ,(אבה קרפב רבסומ) ולש סינייפאמל ףסונב .י/'ץמסמ ימייפאמזי (%בוקה

 .תורעה וא סיפסונ םיכמסמ ךמסמל ףרצל

 וא קתעהיכ ךמסמ קייתל ןתינ ,(ייהמודמ קתעהיי) ןכל סדוק רבסוהש יפכ

 הדבועה לע עיבצמ ייינורטקלאיי .ייריישיכ וא ייינורטקלאייכ ןכו יירוקשיכ

 תכרעמל ץוחמ אצמנש ךמסמ לע עיבצמ ייריינייו בשחמב אצמנ ךמסמהמ קתעהש

 .ריינ לע ,בשחמה

 עובשה לש השיגפה רובע רצונ י'םילהנמ תצעומ לוקוטורפיי ךמסמה ,אמגודל

 ךמסמה תא לבקי סילהנמה תצעומ רייוי .השיגפה יפתתשמ ןיב צפוהו רבעש

 קיתב ,080161 - ב ןסחואי ךמסמה רוקמ רמולכ .ייינורטקלאיי יירוקמיי תרוצב

 השיגפה יפתתשמ .י'םילהנמ תצעומיי סשה תא תאשונה הריגמב ,יילוקוטורפיי

 ,ריינ לע ספדוי ונממ יירייניי ייקתעהיי .ךמסמה לש ייינורטקלאיי ייקתעהיי ולבקי

 .קיתב קויתל

 קויתה סוקמ תא תנייצמה ,ייקוית ינותניי תמישר תמייק 69011%61 - ב ךמסמ לכל

 סג סינתינ ,דרשמב ךמסמ לכ ומכ .ךמסמה יקתעה לכ סיקיותמ הב הרוצהו

 וב לופיטה סויס סשל (ייהלאשהיי ארקנ) תינמז ייהרסהלי' 0301461 יכמסמ

 ;.ותמחתהו

 תונתינ ,המותחה תיפוסה הרוצב הלכו הטויטהמ לחה ,ךמסמה תואסריג לכ

 לכ לש תואסריגה-תתו תואסריגה לכ יבגל עדימ לע תרמוש 68911%61 .הרימשל

 תא קר ןסחאמה ,תואסריג תרקב לש ידוחיי הסיחד סזינכמב שומיש ךות ,ךמסמ

 .ריהמ רותיאו סוקמב ןוכסח סשל ,תואסריגה ןיב סייונישה

 2-7 שמתשמל ךירדמ - 0%
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 ךרוצה תעבו ,יטפוא קסיד לע הזינגל ,ןויכראל ריבעהל ןתינ תונשי תואסריג

 .ןתוא רזחאל

 ךמסמה ינייפאמ

 תומישר תרדס יהוו .יי7ץמסמה ינייפאמ יי םיפרוצמ 6991א61 - ב םיכמסמה לכל

 תולועפו וקוית יבגל עדימ ,וב סינוקיתה רואתו ותריצי ,ךמסמה תא תוראתמה

 ךיישל סילוכי (?80וזא6ז ישמתשמ .הזינגו הלאשה ,תורעה תפסוה ןוגכ וב ועצובש

 יידמסמה ינייפאמיימ קלח תווהמה תונוכת לש הבחר המישר סיכמסמל

 סירדגומ סיכרע ןה ייתונוכתייה .רתוי רחואמ בלשב לקו ריהמ רותיא תורשפאמו

 - ןעמנה וא רבחמה סש ןוגכ - ךמסמה תריצי יבגל עדימל םיסחייתמה ,שארמ

 גווס ךכב תורשפאמו ,רחא אשונ לכ וא טקייורפ ,ןובשח ןוגכ חתפמ תולימלו

 ,םיכמסמה שופיח תא תוחנמה ןה ךמסמה י'תונוכתיי .תוצובק יפל םיכמסמ

 ךרוצה תעב .הלק השיגל תוצבוקמה ,םיכמסמ תומש לש תוליעפ תומישר רצויה

 .ןוגראה יכרצ יפל תושדח תונוכת רידגהל רוטרטסינימדאה לוכי

 תונטק החיש תובית תרדס וא) הלודג החיש תביתכ סיגצומ י'ךמסמה ינייפאמיי

 .ךמסמה תודוא עדימה רמשנ הב (רתוי

 33 רפסמ ךמפמ :האלמ םינייפאמ תמישר תכירע

 מ | \ :וגוקםש םייפסכ תוחוד | תרתוכ

 :הנוכתה םש 1993 תנשל םייפסכ תוחוד

₪ 
 ;הנוכתה ךרצ

 וימז 200,

 הטויט 2004

 < הרימש ;ןוסחא גוס

 ביכרא

 תושמשמה תונוכת :הנוכתל םיכרע תריחב הקיחמ  (ם'מי) 0 | :הפסח
 ךמסמב לופיטה תעב אכטהיופ

 שה יה 116 מזו 076 טז \/:ח00י | + [םושייה םש
 *די

 ש  אלמ סקדניא תריצי

 תואסריג תרקב םיכמסמ שופיחל
 ךמסמל קויתה ינותנ רתוי רחואמ

 ועצובש תולועפ
 ךמסמב

 שמתשמל ךירדמ - 0[

 5% סטפ סע טק טָג טָע שק
 ו



 ין ק ק

[ 

₪ 

 וז |
] 

[ 

 שמתשמל ךירדמ - 03[
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 : תואלבט שולשל עיגהל ןתינ וז החיש תביתמ

 .ךמסמה קיותמ סהב תוריגמהו סיקיתה לכ לש תמישר קוית

 וא ועצובש - המיתחו תוולינ תורעה תפסוה ןוגכ - תולועפה לכ תמישר ןומושר

 .ךמסמב הנעצובת

 הסריגל דעו הטויטהמ לחה ךמסמל וכרענש תואסריגה לכ תמישר תואסריג
 .תיחכונה

 לגרסיי תועצמאבו ייךמסמייה טירפתמ סג ולא תואלבט שולשל עיגהל ןתינ

 ."הדובעה ןחלושיי לש ןותחתה קלחב אצמנה ,ייסילכה

 סושירכו תיקלח ,האלמ :תורוצ שולשב הנימז י'ךמסמה ינייפאמיי תמישר

 החישה תבית לש תרצוקמ הרוצ איה ייתיקלח סינייפאמ תמישריי .תרוכזת

 הריצי רשפאמ י'תרוכזת סושיריי .עדימה תרתיל השיג תרשפאמו ,האלמה

 ,(םילילמת דבעמ ומכ) דחוימ סושיי תלעפה אלל תורצק תומישר לש הרימשו

 .םיפסונ םימוד םישומישו ץבוקל תורעה ,תורוכזת תריציל

 .הז ךירדמ לש 5 קרפב סאולמב סיראותמ י'ךמסמה ינייפאמיי

 ךמסמה סוטטס

 אוה וב בלשל דע ינושאר ךמסמכ וא /יקטויטייכ בשחנ 0891161 - ב ךמסמ לכ

 ייתליובמייכ תבשחנ ,ךמסמ לש דחוימ גוס איהש ,הפטעמה .יפוס וא יי'סותחיי

 חסונש ךכ לע עיבצמ ,ייסותחיי סוטטסה ומכ קוידב ,הז סוטטס .החלשנ וב עגרב

 וא) ייסותחיי/ייהטויטיי סוטטס .ותונשל תורשפא ןיאו יפוס הפטעמה

 .ייךמסמה ינייפאמייל ךייש (ייליובמיי/ייהטויטיי

 :ןלהל טרופמכ ,ולש תונימזה יבגל סוטטס םג םייק ךמסמ לכל

 םסאתהב ,הכירע וא הגוצת סשל ,ישפח ןפואב ךמסמה לא עיגהל ןתינ ןימז

 .השיג תוחתפמל

 סירחא 6401%6ז ישמתשמ .ותוא לענש הז ידיב קר הכירעל ןתינ ךמסמה לוענ

 .וב ןייעל קר סילוכי

 ןימז אוהו תידעלב הכירע סשל 640161 - מ ינמז ןפואב רסוה ךמסמה לאשומ

 .0901א61 - ל ךמסמה רזחומ ,םסלשוהש רחאל .(קתעה) דבלב ןויעל

 .0301%61 ידי לע הזינג ךילהתב אצמנ ךמסמה ןויכראל רבעומ



 ינושאר דומיל 2 קרפ דשא

 תאצמנ ולש סינייפאמה תמישר קר .ןויכראל חלשנ ךמסמה ןויכראל רבעוה

 ךמסמה תא רזחאל ךרוצ שי וגיצהל וא ותוא ךורעל ידכ .6:491%61 - ב הנימז

 .ןויכראהמ

 .ותוא חותפל ןתינ עגרכו 68018%6ו - ל ינמז ןפואב רזחוהש זונג ךמסמ רזחואמ

 ןויעל סינימז ייןויכראל רבעוהיי וא י'ןויכראל רבעומיי לש סוטטסב סיכמסמ

 .תורעה סהל ףיסוהל וא סתונשל ןתינ אל .דבלב

 תומיטנר

 .םיכמסמ תומישר השעמל סה 680161 - ב ''הדובעה ןחלושיי לע סיטירפה לכ

 סינתינ סה ;ולא תומישרמ סיכמסמ תוצובקב וא סידדוב םיכמסמב לפטל ןתינ

 דיחי ךמסמב סג רוחבל ןתינ .הלאשהו המיתח ,הרבעה ,הקתעה ,הגוצתל

 וביל תמושתל וא ישיאה ךשומישל תורעה ול ףיסוהלו וב תופצל לכות .לופיטל

 ותוא ריבעהל ,(השיג תוחתפמ יפל) ותוא ךורעל ,רחא 640161 שמתשמ לש

 .תורחא תולועפ לש הרוש עצבל וא ינשל דחא קיתמ

 הדובעה ןחלוש יקית

 להנמל המודב ,םיכמסמ תומישר השעמל סה יי הדובעה ןחלושיי לע םיקיתה לכ

 וא תונוכת ,ךיראת יפל םיכמסמה תא תוצבקמ ולא תומישר .'תונולח'ב םיצבקה

 וא "הדובעה ןחלושיי יקית לא סיכמסמ ריבעהל וא קיתעהל ןתינ .קוית סוקימ

 תנכדעמ ,ךכל ףסונב .קיתבש סיכמסמה תמישרמ תורישי םיכמסמ חותפלו סהמ

 רחבת סאו םיכמסמ סהילא סיפסונ רשאכ ,םיקיתה תא ליעפ ןפואב 9%

 .קיתה תלוכתב יונישל ךבל ךמושת בסות ,ךכב

 םיכמסמ תומיטנר

 ןה ולא תומישר .ייסיכמסמ תומישריי רפסמ אצמהל תולוכי "הדובעה ןחלושיי לע

 סתוכייש יפל ,עצובש שופיחמ האצותכ וצבוקש סיכמסמ תורתוכ לש זוכיר

 ופסונש םיכמסמ תאיצמל. ולפוט וב רדגומ ןמז קרפ יפל וא סיוסמ אשונל

 ידי לע ולא תומישר ןנערל ןתינ ,שופיחל ורדגוהש תושירדה לע סינועו הנורחאל

 .רזוח שופיח עוציב

 שמתשמל ךירדמ - 0[
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 ולפוטש םיכמסמ תוליכמה ,תכרעמ יכמסמ תומישר רפסמ תקפסמ
 םיכמסמ רשאכ ,ףטוש ןפואב תונכדעתמ ולא תומישר .ולאשוה וא הנורחאל

 .המישרל םיפסונ וא םינתשמ

 ררחשנו-רורג

 וא הקתעהל - ייררחשו -רורגיי תטישב 090186: תשמתשמ ,םיעצמאה ראש ןיב

 :ררחשלו-רורגל .ינשל דחא קיתמ סיכמסמ תרבעהל

 וא ריבעהל ךנוצרבש םיכמסמב וא ךמסמב רחב חותפה קיתבש המישרהמ 1

 .צוחל רבכעה רותפכ לע רומש .קיתעהל

 .די תרוצל ךופהיש ךכ רבכעה תרזעב ןמסה תא זזה 2

 םקמ ,חנצמל תכפוה דיה רשאכ .ךמסמה דעוימ וילא קיתה לא דיה תא זזה 3

 .(רבכעה תא ררחש) קיתב ךמסמה תא

 צחל ,ולש ייירוקמייה םוקימב ךמסמה תראשה ךות ,ךמסמהמ קתעה תריציל 4

 קיתל ותרבעהו ןושארה קתעהה תרסהל) תגצומה החישה תביתב ייקתעהיי לע

 .(יירבעהיי לע צחל ,ינשה

 2 .1 שמתשמל ךירדמ - 0
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 ליחתתשנ ינפל

 הנחת תרדגהי' תינכות תא ץירהל ךילע ,הנושארל 0680146( תא ליעפתש ינפל

 ךלש לדחמה תורירב לע עדימב 6401%6/ ןוכדעל תשמשמ וז תינכות .יישמתשמו

 תנקתהל סג תשמשמ וז תינכות .חוגשמה ימושיי לש הדרוה וא הנקתהל ןכו

 ךל רוזעל לכוי 680161 - ב רוטרטסינימדאה .ךלש בשחמה םע לעפיש קרוס

 .הז ךילהתב

 תינכותה סוקימ תא רוטרטסינימדאה סע קודב ,תינכותה תא ליעפתש ינפל

 ,ךלש בשחמה לש 60א110.5צ5 ץבוקבש אדו ןכ ומכ .(תשרב 6801%א61 סוקימ)

 .80=₪1166 הרושה עיפות

 תנקתה תינכותיי תא לעפה ,לדחמה תרירב ינותנ תא תונשל ךנוצרב רשאכ

 :דלקהו ,אטה הדוקפב 'תונולחי לש 116 טירפתמ רחב ךכ סשל .יי

 .הרדגהה טירפת ךינפב גצוי .<תינכותה סוקימ> 6

 תנקתה הניא ךלש 690161 תנקתה סא .יישמתשמיי הנוכמה תורשפאב רחב 1

 .ךמש תא אלמל שקבתת ,תשר

 .ךינפב גצות יישמתשמ תרדגהיי לש החישה תבית

 שמתשמל ךירדמ - 0[
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 [ע] שמתשמ תרדגה

2 

 :שמתשמה םש

 ןווסאה|

 :תישיא הציחמ

4 ₪ \ 

 :תינבת ךמסמ

 ;הריגמ

 7 תוסס אפס.פ3+ ץבוקב רוטינומ תנקתה

 1 דוטינומה לש תיטמומוא הלעפה

 לדחמה תרירב לש ביתנה גצוי ,ייתישיא הציחמיי הנוכמה טסקטה תביתב

 ספדהו גצומה ביתנה תא ןמס ,רחא ביתנ תריחבל .ךלש תישיאה הריגמל

 .ןוכנה ביתנה תא ומוקמב

 יכמסמ תא ליכמה קיתל ביתנה תא ןייצל לכות ייתינבת ךמסמיי רוזאב 3

4 

 תינבתה יכמסמ .סישדח םיכמסמ תריציל סיסבכ ושמשיש ,תינבתה

 - קית/הריגמ לש גצומה בולישה .5 קרפב הבחרהב סיראותמ

 סע וצפוהו שארמ ורדגוהש תינבת יכמסמ ליכמ - ייתינבת יכמסמיי/יייללכיי

 ,ךלשמ תינבת יכמסמ קית רוציל ,רתוי רחואמ הצרתו ןכתי .04011%61 תכרעמ

 ךכל תוארוה) 0891161 - ב שדח קית רוציל ךילע ךכ סשל .ישיאה ךשומישל

 תא ןייצ יי'תינבת ךמסמיי רוזאב .הרדגהה תינכתל רוזחלו 64 קרפב אצמת

 .ךלש סיישיאה תינבתה יכמסמ ןוסחאל סידעוימה קיתהו הריגמה תומש

 לכות חוגשמה תועצמאב .ןורכזב סימושיי תנקתהל שמשמ ייחוגשמייה רוזא

 וז תורשפא .0401%6 - ל <וחמ סיכמסמ לש יונישו הריצי רחא בוקעל

 תועצמאב ןורכזל תולעל חוגשמה לוכי ליגר ןפואב .8 קרפב הבחרהב תראותמ

 לוכי יי69011א61 תנקתה תינכותיי תועצמאב .63פמ0ח :12025 - ב הדוקפ תרוש

 תקלדה סעש ךכ ,410105%86.841 - ה צבוקל וז הדוקפ סינכהל 3

 תורשפאב רחב ךכ סשל .ןורכזב תוגשמה אצמי ךלש בשחמה

 2-3 שמתשמל ךירדמ -
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 \בוקמ וז הדוקפ ריסהל ידכ .יי11105%₪6 841 -ב ןקתהיי

 .וז תורשפא ןומיס תא לטב ,אודס א 7

 .(2:801%6ז ךותמ ותוא רוגסלו ליעפהל לכות ,ןורכזב ןקתומ חוגשמה רשאכ

 תא ליעפמ התא רשאכ) יטמוטוא ןפואב חוגשמה תלעפה רשפאל ידכ

 .ייתיטמוטוא רוטינומ תלעפהיי תורשפאב רחב ,(( 1

 תא קודבתו תסנכהש עדימה תא 6:3011%61 דבעת ,יירושיאיי לע שיקת רשאכ

 םימיאתמ סהש אדול ידכ ,00א?10.5צ5 - ו 417105%506.8471 יצבק

 ,תונתשהל סיכירצ סהינש וא סיצבקהמ דחאו הדימב .0:8011%6ז תושירדל

 תא ךורעתו (*.8\/6) 64 תמויס סע ץבוקכ בוק לכ קיתעת 6

 צבוקה תא גיצת תפסונ החיש תבית .סישרדנה סייונישה

 \בוקב סייוניש לעופב ועצוביש ינפל ,ךרושיאל שדחה אד 8

 צבוק יונישל ,ךרוצה תדימב ,ומצע לע רוזחי הז ךילהת .א ודא

5 

 הציחל צחל ,תכרעמה תרדגהב סייוניש ךורעל רתוי רחואמ בלשב הצרת רשאכ

 .0801%6( לש םסימלצה תצובקבש י'הרדגהייה סלצ לע הלופכ

 שמתשמל ךירדמ - 0[
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 63146+ תלעפה

 ,י'הדובעה ןחלושיי םלצה לע סיימעפ צחל ,08011%61 תכרעמ תא ליעפהל תנמ לע

 .ךינפב גצוי 08011%61 לש הדובעה ןחלוש .י'תונולחי לש ייהדובעה ןחלושיי לעש

 6881861 לש הדובעה ןחלוש
 הרזצ תונולח םילכ תויורשפא שופיח ךמסמ הזונצה ןחלוש

 ₪ ₪ ₪ כ א ₪ ₪ )₪
 המשוא לס סנכנ רוצוד תורוכזח ואבוי רוחד | וצל -ואצוי רוצוד  -ו+צוי רוצוד

 <בוזב ומ

 ימלצו ישארה טירפתה תועצמאב סימושייו םיכמסמ חותפל לכות ,התעמ

 .028011%61 לש י'הדובעה ןחלושיי

 63146+ - מ האיצי

 .ייתדובעה ןחלושיי טירפתמ ייהאיציייב רחב ,תכרעמהמ תאצל ידכ

 2-5 שמתשמל ךירדמ - 0[
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 םינייננה ןכות

 3-2  הדובעה ןחלוש לע קית תריצי

 3-3  תינבת ךמסמ תריצי

 3-7  שדח ךמסמ תריצי

 3-10 םיכמסמ שופיח

 3-12  הפטעמ חולשמ

 3-15 ךמסמל תורעה תפסוה

 שמתשמל ךירדמ - ו[
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 וז דומיל תכרע תרזעב .038018%61 - ב תויסיסב תולועפ עצבל דציכ דמלמ הז קרפ

 :דציכ דמלת

 .הדובעה ןחלוש לע קית רוציל ₪

 .םירחא םיכמסמ תריציל סיסבכ שמשיש תינבת ךמסמ רוציל ₪

 .םיקית רפסמב ותוא קייתלו שדח ךמסמ רוציל ₪

 .טסקטה לכב שופיח עצבל ₪

 הפטעמ חולשל ₪

 האולמב תכרעמה תא ןיקתה 6390161 רוטרטסינימדאש אדו ,ליתתתש ינפל

 ךל ןתנ רוטרטסינימדאהש אדו ןכ ומכ .68911%6ו ןיבל ,\/6 ןיב רושיק רציו

 .(28018%6% - ב ,יייללכיי סשב הריגמב אצמנה ייתואמגודיי קיתל השיג תאשרה

 הדובעה ןחלוש לע קית תריצי
 .ייביבא םוסרפ עסמיי סשב קית הרבחב קווישה תקלחמ רובע רוציל ךנוצרב
 ןחלוש לע חנוי רשאו ,ךלש תישיאה הריגמב קייותיש קית רוצית ה רועשב

 .הדובעה

 תבית .ייהדובעה ןחלוש קיתייב זאו יישדחייב רחב ייהדובעה ןחלושיי טירפתמ 1

 .ךינפב גצות ייהדובעה ןחלוש קיתיי לש החישה

 3 1 שמתשמל ךירדמ - 0
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 יטמוטוא "בל םיש" רורמת

 ליצפ

 הריגמב רחב ,תוריגמ תומש תללוכה ,החישה תבית זכרמבש המישרהמ

 .(ךמש סע עיפות) ךלש תישיאה

 רחאל .וז הלימ לע הציחל ידי לע ,"הטויטיי תא ןמס ,לעמש םיקיתה תמישרמ

 ."ביבא םוסרפ עסמי' :ספדה ןכמ

 הנשמ תרתוככ 1994 ספדה ייףסונ סשיי הנוכמה ,הנוילעה טסקטה תביתב

 .קיתה סשל

 ךמסמ ףסוותי רשאכ .ייליעפיי תא ןמס ,תיתחתבש יייטמוטוא תותיא'י רוזאב

 .ותלוכת יוניש לע ךתוא עדיל ידכ בהבהי קיתה סלצ ,קיתל שדח

 םוסרפ עסמיי סשב קית רוציל ךנוצרב סא לאשת רשאכ .יירושיאיי לע חל

 .''ןכיי בשה ייביבא

 : סישרתב סגדומכ ,קיתה יכמסמ רובע הקיר המישר ךינפב גצות

 שמתשמל ךירדמ - ו[
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 רועזימ ןצחל

 1994 - םוסריפ עסמ - קית
 -4 5 | הסריג | | סוטסס | ךיראתב ןכדוע |

| 

 ו
| 

| 

/ 
 תינמיה הניפב אצמנה רועזימה ציחל לע צחל ,םלצ בצמל וז המישר ןיטקהל ידכ 7

 :ךינפב גצוי אבה סלצה .החישה תבית לש הנוילעה

 צסמ .קית
 ביבא םוסרפ

4 

 תינבת ךמסמ תריצי

 תריציל רזעכ ,08018%6| - ב תשמשמה תיסיסבה ךמסמה תרוצ אוה תינבת ךמסמ

 ינייפאמיי גוס ,ךמסמה בתכנ וב סושייה יבגל עדימ תללוכ וז הרוצ .םישדח םיכמסמ

 רחואמ סיכמסמ שופיחלו קויתל קקדזת ןהל ,ךמסמה לש תונוש תונוכתו י'ךמסמה

 ,חותפל ךל תורשפאמה ורקאמ תולועפ םג םיליכמ סימייוסמ תינבת יכמסמ .רתוי

 .רחא סושיי ךותמ סיכמסמ שופיח עצבלו ,0801%6 - ב םיכמסמ רומשלו רוציל

 רועשב .שארמ ורדגוהש תינבת יכמסמ רפסמ סינתינ ,08011%6( תכרעמל ףורצב

 קיתב ותוא קייתתו תונותעל העדוהל דעוימה ,דחוימ תינבת ךמסמ רוצית הז

 םילילמתה דבעמב שמתשת ךכ סשל .0891%6( לש תינבתה יכמסמ

 רובע תינבת יכמסמ רוציל ,רתוי רחואמ בלשב הצרתו ןכתי .א110ז0508 \/ז6

 ,תיפרג הנכות ,םינוש םילילמת ידבעמ אמגודל ומכ - םיכמסמ לש סינוש סיגוס

 אשונ .ישיאה ךשומישל דחוימ קיתב סתוא קייתלו - ינורטקלא הדובע ןוילג וא

 .5 קרפב ואולמב רבסומ תינבתה יכמסמ

 43 שמתשמל ךירדמ - 0
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 .(/וו6 תא לעפה 'תונולח' תנכות ךותמ 1 2

 (טתוק[816.וצח :צבוקל םסש ןת .יטרדנטסה ךמסמב עיפויש טסקטה תא ספדה 2

 :רוציל לכותש ךמסמ חסונל אמגוד ןלהל .//:ח48ספ תציחמב ותוא רומשו

 ןורבע תור :רשקה שיא תידי?מ הצפהל
 :תונכוסה םש 1993 טסוגואב 4

 רתו*ב םיבושה הירצוממ דחא תא הגיצמ מייצב הנכות ?רצומ]

- 

 .0801%61 לש הדובעה ןחלוש תא לעפהו \/זו6 -מ אב 3

 אובייי םסשב החיש תבית .ייאוביייב זאו 'ישדחייב רחב ,ייךמסמייה טירפתמ 4

 .ךינפב גצות ייצבוק

 שמתשמל ךירדמ - ו[
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 ] = נ

 :צבוקה תרדגה

 | - | | תיקלח םינייפאמ תמישר םינייפאמ תמישר

 ס:\ס 3 סות1\םז0 זה

 :םינייפזאמ גוס

 :ךמסמה גוס
 ;םינמוסמ םיצבק * .דיחי ץבוק

 דומצב דחא יבוק - םיצבק רפסמ

 :;תויורשפא

 םיצבק לומכש

 ש בוק לע הביתכ ינפל הערתא

 :תינבת ךמסמ

 אלל

 אלמ ,הנוילעה תילאמשה הניפב תאצמנה ,ייצבוקה תרדגהיי טסקטה תביתב 5

 שמתשהל לכות .6:\וץנת6סש/פ\(6תוק1816.ואזו : אמגודל .אוביל א\בוקה סש תא

 .אוביל צבוקה סוקימ תא רתאל ידכ "ףדפדיי ןצחלב

 גוס ןויצל ,ייהאלמ סינייפאמ תמישרייב רחב ייסינייפאמ גוסיי תמישרמ 6

 .ףרצל ךנוצרבש סינייפאמה

 :(יידמסמה גוסיי) אוביה תויורשפא תא ןייצמה רוזאב 7

 יידיחי צבוקי' תא ןמס ₪

 ,וז תורשפא ליעפת רשאכ .תנמוסמ ייסיצבק לופכשייל תורשפאהש אדו ₪

 ונממ קתעה קרו ירוקמה המוקימב ךמסמה לש רוקמה תסריג ראשת

 .08901א61 - ל אבויי

 .ייצבוק לע הביתכ ינפל הערתאיי תא ןמס ₪

 גצות (האלמ הסריג) יידמסמה ינייפאמיי לש החישה תבית .יילחתהיי לע שקה 8

 .ךינפב

 שמתשמל ךירדמ - ו[



 דומיל תכרע 3 קרפ

 35 רפסמ ךמסמ :האלמ םינייפאמ תמישר תכירע

 ןתחוח | המספש | -  תמתע|חשפ | 27
 ;הנוכחה םש . | :זאשתנ

20) 

2064 

 < .הרימש :ןוסחא גוש

 ביכרא
 :הנוכתל םיכרע תריחב הקיחמ (םימי] 6 41 ;הבוקח ומי 4

 ףסוה

 ש אלמ סקדניא תריצי

 הא ] ה ] א
 לוטיב

 אוה וילא סושייה סש תא דילקהלו רוציתש תינבתה ךמסמל תרתוכ תתל שי 9

 .ךייש

 העדוהי' דלקהו טסקטה תא ןמס ''תרתוכייה לש טסקטה תביתב ₪ ְי

 .י'תונותעל |

 .א1וסיס51 \\זוו6 - ב תרחבש אדו ,סימושייה תמישרב ₪

 ינותנ תרדגהיי לש החישה תבית תא גיצהל ידכ ייקויתיי תדוקפ ןצחל לע שקה 0

 .ייךמסמל קוית

 ;ןטסטל ןלט השינה תאמרה

 יתהס רוקס תקתעה וא הרסה

 ינודטקלא
 < רוקמ רסה

 קונה

| | 

4-6 
 שמתשמל ךירדמ - ו[
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 ידכ .ךלש תישיאה הריגמבש ייהטויטיי קיתב ,לדחמ תרירבב ,קיותמ ךמסמה 1

 יכמסמ קויתל 649186( - ב עבקנש סוקימב תינבת ךמסממ קתעה קייתל

 .ייףסוהיי לע שקה .ייתינבת יכמסמיי קיתבו יייללכיי סשב הריגמב רחב ,תינבת

 ,יירוקמייב רחב ,ילאמשה ןותחתה קלחב אצמנה ,ייינורטקלא'י רוטב ,התע

 תינבתה ךמסמש בל סיש .ךמסמה רוקמכ רמשי הז קתועש ידכ

 הז ךמסמ תא ןמס .קתעהל יטמוטוא ןפואב ךפהי <שמתשמ סש>ייהטויטיי

 שדחה תינבתה ךמסמ .יירושיאיי שקה .ותוא קוחמל ידכ יירסהיי לע שקהו

 .סירחא סיכמסמ תריציל סיסבכ שמשל התע לכוי

 ועדח ךמסמ תריצי

 קיתבו סייקה ייהטויטיי קיתב ותוא קייתתו ייהזרכהיי סשב ךמסמ רוצית ,התע

 .ייביבא םוסרפ עסמיי שדחה

 תריחביי לש החישה תבית .ייהריציייב זאו יישדחייב רחב יידמסמייה טירפתמ 1

 .ךינפב גצות ייתינבת ךמסמ

 6% - :קית ;הריגמ

 ₪ ההיממ |[ מ]

 | | םוטטס ךיראתב ןכדוע תרתוכ

 ו ו |
 הטויט 03 690וח91 001 |[ *

 יכמסמיי םשב קיתו יייללכייב סשב הריגמ סיגצומ החישה תבית שארבש אדו 2

 תכרעמב סינימזה תינבתה יכמסמ תא ליכמ תא ליכמ הז קית .ייתינבת

 -- 'תונותעל העדוה'' -- תרצי התע הזש תינבתה ךמסמב רחב .%%

 417 שמתשמל ךירדמ - 0[



 .-ם "00000000
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 םשל י'ךמסמה ינייפאמיי לש החישה תבית ךינפב גצות .יירחביי לע שקהו

 .וינייפאמ תכירעו שדח ךמסמ תריצי

 .הז הדש אלמל יחרכה .ייהזרכהיי ספדה ייתרתוכייה לש טסקטה תביתב

 בל םיש .ךמסמה תא ראתמה טסקט לכ סיפדהל לכות ייאשונייה רוזאב

 .יחכונה ךיראתה עיפומ ,ייאשונייה רוזאל תחתמ אצמנה ,יירצוניי הדשבש

 לכות סימושייה תמישרב .ייהרימשיי ןומיסה תא ראשה ייןוסחא גוסיי רוזאב

 סילילמתה דבעמב ךמסמ סירצוי ונאש תוארל

 ./[וסז0501 \/זוו6

 .הז ךירדמ לש 4 קרפב הבחרהב סיראותמ י'ךמסמה ינייפאמיי <

 ₪ רפסמ ךמסמ :האלמ םינייפאמ הי ירו

 :הנוכתה םש

 [+] רבחמ ביבאל םישדח םירצומ

 :הנוכתה ךרע
 וימז 22206

 היטויט 2004

 לע הזירכמה תונותעל העדוה

 הרימש - ןוטחא גוס

 ביכרא

 :הנוכתל םיכרע חריחב הקיחמ (םימי] שרה ;הפוקח

 [-ה צ/:ח60ש/5 \//זוו6 0 :םושיי םש

 ןולימל ףסוה ש אלמ סקדניא תריצי

 שופיח עצבל לכות רתוי רחואמש ידכ ,תונוכת המכ רובע סיכרע אלמ ,התע 4

 תמישרב .יירבחמיי הנוכתה העיפומ ייהנוכתה סשיי תמישרב .סיכמסמ

 רחב ןכמ רחאל .ייףסוהיי לע שקהו ךמשב רחב ייהנוכתל סיכרע תריחביי

 .ייהנוכתה ךרעייכ ייםידעייי ספדהו ייהנוכתה סשיי ךותמ ייחתפמ תולימייב

 תא סג ףסוהו חתפמה תולימ תמישרל וז הלימ ףיסוהל ידכ ייףסוהיי לע שקה

 .יי'תוריכמיי

 לש החישה תבית .תיתחתב אצמנש ייקויתייה תדוקפ ןצחל לע התע שקה

 םיכמסמה תא תקייתמ 6801%61 .ךינפב גצות י'ךמסמל קוית ינותנ תרדגהיי

 שמתשמל ךירדמ - 0[
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 ךלש תישיאה הריגמב רחב ,הלעמל .לדחמ תרירבכ הז קיתב סיירוקמה

 הרוצב .תיתחתבש ייףסוהיי ןצחל לע שקה התע .ייביבא סוסרפ עסמיי קיתבו

 ייביבא םוסרפ עסמיי קית תא ךופה .המישרל ףסונ קוית סוקמ ףסוותי וז

 הדומעב יירוקמיי ןומיס ידי לע ירוקמה ךמסמה לש קויתה סוקמל

 תקיותמה הסריגל סורגת וז הלועפ .ןותחתה ילאמשה קלחב ייינורטקלאי'

 .קתעהל ךופהל ייהטויטיי קיתב

 יב

 הריגט |

 :ןמסטל ןלש השינה תאשרה

 קיתהמ דרוקמ תקתעה וא הרסה

 0 ינורטקלא "
 + קתעה

1 

 .ךמסמה ינייפאמ לשו קויתה ינותנ לש החישה תוביתב יירושיאיי לע שקה 6

 ןחלוש לע סיקית ינשב קיותיש ךמסמ רצווי ,וראותש תולועפהמ האצותכ

 ./ווסזס5ס \/זוו6 לעפויו הדובעה

 טסקטהש אדו .טסקט ףסוה \!וסז0508 \/זוו6 -ב תרציש שדחה ךמסמל 7

 ,ךמסמב הדובעה סויס סע .ייתוריכמ תכרעהייו ''םידעייי סילמה תא לולכי

 טירפת ךותמ רחב ,6801861 - ב ךכל ורדגוהש סיקיתב ותוא רומשל ידכ

 סיקיתהש ןיחבת ,694911%61 - ל רוזחתשכ .י'58ש6 [ח 69011צ6ש'ב ייצבוקייה

 המישרב עיפוי םימלצה דחא תא חתפתשכ .סיבהבהמ ךמסמה קיותמ סהב

 .י/הזרכהיי ךמסמה

 29 שמתשמל ךירדמ - 0[



 ₪ | 2 דומיל תכרע 3 קרפ

 םיכמסמ ונופיח

 1 רי סיכמסמ רותיא רשפאל ידכ ,המצוע תובר שופיח תויורשפא תנתונ

 ( ו ךינפב גיצי הז רועש .טסקט תוזורחמ וא ,תונוכת ,םיכיראת חווט יפל לקו טושפ

 ך| = תונוכתה יפל סיכמסמ צוביק ךות ,טסקטה לכב שופיחה תלעפה ופוא תא

 >>" .יידמסמה ינייפאמיי ןיב תומושרה
 ר] וול" |

 החיש תבית ךינפב גיצת וז הריחב .יישופיחייב רחב ישארה טירפתה ךותמ 1

 - | הרש .יישופיחיי סשב

 ה לכ וא תונוכתיי יפל שופיחל תורשפאב רחב י'שופיחה גוסי'י תמישרמ 2

 \ ₪ לע שקהו י'תוריכמיי ספדה יישופיחה סשיי לש טסקטה תביתב .ייטסקטה

 - ו רש חונ היהי ,שופיחה תואצות תמישרל סש תתל חרכה ןיאש תורמל .יירושיאיי

 .שופיחל ורחבנש סירטמרפל סאתהב ,טסקטה לכב שופיח תומישר תונכל
 ור

 = י'הנוכתה סשיי תמישרמ .ךינפב גצות טסקטה לכב שופיחה לש החישה תבית 3

 --אד יש לע שקה .ךמש תא ספדה ''הנוכתה ךרעיי לש טסקטה תביתבו יירבחמייב רחב

 דווה- רחאל .(ייהלועפל סיאנתייה רוזאב) ייוא'' תדוקפ לע שקה אבה בלשב .ייסנכהיי

 0 י'תוריכמ'י דלקה ,ייהנוכתה סשיי תמישר ךותמ ייחתפמ תולימייב רחב ןכמ
 "וייל ו

 סיכמסמה לכ רחא שפחת 63801161 .ייסנכהיי לע בוש שקהו ייהנוכתה ךרעייכ

 ב -₪3 חתפמה תלימ עיפות םהב סיכמסטמה לכ וא רבחמה סשכ ךמש עבקנ סהב

 | ."'תוריכמי'
2 

 -רדוו" סנכה ,החישה תבית תיתחתבש ייךיראת דעייו ייךיראתמיי ;סיכיראתה רוזאב 4

 ד : 3 הביתה ומכ הארת החישה תבית .םסיצבקה ורצונ וב סיכיראתה חווט תא
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 דומיל תכרע 3 קרפ

 טופיח

 תוריכמ = חתפמ תולמָאְָפ םגו תור = רבהמַָָ

 7 :חנכת ךרוע < :הנוכת םש
 | תוריכמ +| חתפמ תולמ

 :-- ב =. לכ ----/-/-/נמ ;הלועפל םיאנח

 ן :ךיראת דע :ךיראתמ

04 4 | 
1 

 שופיחה סויס סע .םיכמסמה שופיחב ליחתת 69011461 - ו יירושיאיי לע שקה 5

 :םישרתב םגדומכ ייתוריכמ טסקטה לכב שופיחיי םשב המישר גצות

 תוריכמ טסקטה לכב שופיח
 .הסר ו תרתוכ ידי לע רצונ | הסריג | סוטטס || ךיראתב ןכדוע

 -הטויט| 7 020284| -  הדובע תינכות 5 לכימ יו
 הטויט | 02/02/94 | הזרכה 5%

 .המישרב אוה סג ללכנ ,ןכל םדוק תרציש ,י'הזרכהיי סשב אבוקש בל סיש

 המישרה תא ןיטקהל וא ,קקדזת סהל סיצבקב וא ץבוקב רוחבל לכות התע

 ידכ) םלצב הריחב ידי לע המישרה תא ןכדעל לכות רתוי רחואמ .סלצ בצמל

 לש ןותחתה ינמיה קלחב אצמנש ,(סנפ) יישופיחיי לע השקהו (ותוא חותפל

 .הדובעה ןחלוש

 3.1 שמתשמל ךירדמ - ו[



 דומיל תכרע 3 קרפ

 הפטעמ חולשמ

44 

 0 רג \\)

₪ 

 תא הליכמה ,הפטעמ תועצמאב סירחא 690186( ישמתשמל םיחלשנ םיכמסמ 4

 ףרוצת הילא הדובע תינכת חלשת הז רועישב .ייחולשמייל שרדנה עדימה לכ

 .עובשה ףוסל דע תוחוד ךל חולשל תוריכמה ישנאל ריכזהל תדעוימה ,תרוכזת

 רוצית ,ךלש ייאצוי ראוד שגמייב ךמסמה תא סקמת וב ךילהת עצבת ךכ םשל

 םירחא סישמתשמו ןכתי .תרוכזתה תלבקל סינעמנ רידגתו הפטעמ/תרוכזת

 הפטעמה תא חולשל ,וז אמגודב ךרטצת ןכל .ךלש תכרעמב סירדגומ סניא

 .ךמצעל

 הניאו הדימב .ךלש הדובעה ןחלוש לע תאצמנ ייסיקיתה תמישרייש אדו 1

 תמישרייב זאו יישדחייב ייהדובעה ןחלושיי טירפת ךותמ רחב ,תגצומ

 ."סיקיתה תמישריי תא חותפל ידכ סלצה לע הלופכ הציחל ץחל .ייסיקיתה

 - רחב סיקיתה תמישרמו יייללכיי םשב הריגמב רחב תוריגמה תמישרמ

 : ךינפב גצות האבה המישרל המודה המישר .י'תואמגודייב

 צעק
1] 

 ם |
 [:|| | תואמגוז] ה

 סוטטס

 | יל

 הריגמ

 ךיראתב ןכדוע

24 

4 

 תרתוכ

 " ביצקת 5
 = - הדובע תינכות =
 הרכה

 ייאצוי ראודיי שגמב ותוא ררחשו-רורג ,ייהדובע תינכותיי סשב ךמסמב רחב 2

 וג 8 לע שקה ,ךמסמה תא ריבעהל וא קיתעהל ךנוצרב סא לאשת רשאכ .ךלש

 / ] .י'הפטעמייה לש החישה תבית ךינפב גצות ,קתעוה ץבוקהש רחאל .ייקתעהיי
= 

 ר [- .הפטעמל תרתוככ יירבמבונ חודיי ספדה ,יי'תרתוכייה לש טסקטה תביתב 3

 2 :האבה אמגודב ומכ תרוכזתל טסקט דלקה ,ייאשונייה רוזאב
 :ב ושש.

 רה כ - 1----דא

 ו. וג
 / אא

 - ₪--א

 רו ₪---רע

 רוה
0 1 0 

 ר [-
4 : 

 ראצא---ר - שתשמל ךירדמ - 0
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 דומיל תכרע 3 קרפ

 ילכימ | חלושה םש רבמבונ חוד תרחוכ

 || 09:45 26/02/94 | .בחולשמל | ------ ה - םינעמנ
 ! סוטטס | גוויס | | שמתשמ םש

 ןעמנה לש רזאודה שגמ גוס |

 | .םשי- מ 7
 ...םינעמנ |

 ! | תינכותל|חוסחיתה ךות חוחודה תא ןכה .עובשה ףוס דע רבמבונ שדוח תוחוד תא ילא רבעה אנא
 | .תברוצמה הדובעה

 ךיראתה סיגצומ ,הנוילעה תילאמשה הניפב יי-ב חולשמליי רוזאבש בל סיש

 ישמתשמ תמישר תא רוציל ידכ ,ייסינעמניי ןצחל לע שקה .סייחכונה העשהו

 .ךינפב גצות ייסינעמנייה לש החישה תבית .ךמסמה תא ולבקיש 6%

 ןומיס ידי לע) ייסידדוב סישמתשמיי תמישר ךותמ סינעמנב רחבת ללכ ךרדב

 תומישריי תמישרב שמתשהל לכות ,ןיפילחל .(ייףסוהיי לע השקהו סש

 תמישר ךותמ ךמשב רחב וז אמגודב .םישמתשמ תצובק רוחתבל ידכ ייהצופת

 ,סינעמנ תריחבל ליגר ךילהתב .ייףסוהיי לע שקהו ייסידדוב םישמתשמיי

 סא סהמ דחא לכ יבגל ןייצתו ,יי'תיחכונ המישרייל םיכיישה תומשב רחבת

 תויהל ,(יילאיי) תישארה סינעמנה תמישרב סשרהל סיכירצ אוה וא איה

 סשרהל אל וא ,(ייקתעהייכ) ךמסמה תיתחתב סשרנ :העידיל בתוכמכ רכזומ

 התאו רחאמ ,ונלש אמגודב .(יייומס קתעהיי) ךמסמה ילבקמ תמישרב ללכ

 .יילאיי סוטטס לבקת ,דיחיה ןעמנה

 23 שמתשמל ךירדמ - 6[



 דומיל תכרע 3 קרפ

 תיחכונ המישר

 רויס סוטסס

 ודח| 2
 ועמחשמ םוע

 * לא

 רוקמ יכמסמ ףורצ

 * .םיכמסמ יקתעה ףורצ

 יומס קחעה קתצה

 תגוהכ | לב

 לע בוש שקהו ייהפטעמייה לש החישה תביתל רוזחל ידכ ,יירושיאיי לע שקה 5

 ,הפטעמ תרוצל ןטקות ייהפטעמייה לש החישה תבית .ךישמהל ידכ ,יירושיאיי

 : םישרתב סגדומכ הטושפ סינייפאמ תמישר תלעב

 46 הפטצמ

 לכיח :תאמ

 המוד ועדח ץפה | םינייפאמ

 ידי לע רצונ

 רבמבונ חוד

 רבטבונ ועדוח תוחוד תא ילא רבעה אנא

 ךות תוחודה תא ןכה עובועה ףוס דע

 תפרוצמה הדובעה תינכותל תוסחיתה

 הסריג | םוטטס

 00 הטויט

 ךיראתב ןכדוע

 לכימ 4

 ידי לע םיפסונ םיכמסמ הילא ףרצל לכות .חולשמל הנכומ ךלש הפטעמה 6

 תטישב שומיש ךות ,הפטעמל םתקתעהו םירחא םיקיתמ סיכמסמ תריחב

 ןמז וא ךיראת יוניש וא ןעמנ תפסוה ןוגכ םירטמרפ תונשל ידכ .ררחשו-רורג
 לש החישה תבית תא בוש גיצהל ידכ ,ייםינייפאמיי ןצחל לע שקה ,חולשמל
 זאו הפטעמה תא חולשל ידכ ייצפהיי לע שקה .םיטרפה אולמ םע הפטעמה
 םינעמנהמ דחא לכ לש ייסנכנ ראודיי שגמל חלשת הפטעמה .התוא רוגס
 שגמייב ,ךלצא קיותת איה .(ךלש ייסנכנ ראודיי שגמ ונלש הרקמב) סימושרה

 .ייהטויטיי קיתבו ייסנכנ ראודיי שגמב ,ייצפומ-אצוי ראוד

 שמתשמל ךירדמ - ו[
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 דומיל תכרע 3 קרפ

 תא חתפ .הפטעמ תלבק תוארהל ידכ התע בהבהי ךלש ייסנכנ ראוד שגמיי <

 זאו טירפה לע הלופכ הציחל צחל .הפטעמה לש המשל בל סישו המישרה

 ידכ .ייהטושפ םינייפאמ תמישריי סע הפטעמ לש החיש תבית ךינפב גצות

 ייצפומ - אצוי ראודיי שגמ תא חתפ ,החלצהב רבע חולשמהש קודבלו ךישמהל

 לכות סינעמנה תמישרב .ייסינייפאמיי ןצחל לע שקהו הפטעמה תא חתפ ,ךלש

 .ייצפוהיי אוה ךמש דיל סושרה ךמסמה סוטטסש תוארל

 ךמסמל תורעה תפסוה

 ךלש הריכזמהש החנה תדוקנמ אצוי הז ליגרת .ךמסמל תורעה ףיסות הז רועשב

 ךלש תורעהה .המיתחל ותמלשה ינפל ךלש סינוקיתל הכחמו ךמסמ הניכה

 ךילהתה ךשמה ראותי ,תורעהה תפסוה רחאל .וב עצבל שיש סייונישה תא ונייצי

 .ךמסמה תמיתחל דע

 .ךלש ייסנכנ ראודיי שגמב הקידבל ךמסמה תא ךתריכזמ םקמת ללכ ךרדב 1

 יינללכיי סשב הריגמב רחבו ייסיקיתה תמישריי תא חתפ ,וז דומיל תכרע רובע

 :האבה המישרל המודה המישר ךינפב גצות .ייתואמגודיי קיתבו

 םיקיתה תמישר

 | הסריג | | סוטטס ךיראתב ןכדוע תרתוכ
 | לכימ| 00| 7 הטויט ו ביצקת ל
 לכימ| . 0% הטויט | + - הדובע תינכות 5%

 לכיס 00 הממ טוקו הסל וש
 ו | | |

 תורעה תפסוה גציימה סלצה לע שקהו ייהדובע תינכותי' סשב ךמסמב רחב 2 ָך ]|

 ייךמסמייה טירפתב רזעהל לכות ןיפילחל .ייסילכה לגרסיי לש ינמיה קלחב בשיכ

 .ייתורעהיי/ייהגצהיי תורשפאב

 :סישרתב סגדומכ ךינפב גצוי ייהדובע תינכותיי ךמסמה 3

 45 שמתשמל ךירדמ - 0%



 דומיל תכרע 3 קרפ

 ל
 מי"עב הנכות ירצומ

 הדובצ תינכות - ביבא םוסרפ צסמ

 :תורשמ רפסמ ועבקנ הרבחה לש םוסרפה עסמ ידעי תא גישהל ידכ

 םויס דעי תוירחאב תהרטמ

 ?/רנתיפ) ךק/עו

 1994 רבמבונב 5 השמ יפוס ןונכת תקידב
 1994 רבמבונב גס ןורש ינושאר *וסינ
 1994 רבמבונב 0 בקע* ,ןרע םיגאב תאיצמ
 1995 רבמצדב 5 פ"*ומ תווצ םינוקית
 1995 ראוניב 7 ןורש (86%8) חטשב הקידב
 1995 ראורבפב ג0 פי*ומ תווצ םיגאב ןוקיתו האיצמ
 1994 ץרמב גס ינב תוכיא תרקב
 1994 ץרמב 0 השמ ,ןורש יפוס רצומ

 >תונריכשו כ17דְלק

 1994 ראורבפב 0 ברימ *מוסרפ ןולע
 1994 ראורבפב 1 לאכימ תונותעל םוסרפ תנכה
 1994 ץרמב 1 תוריכמ תווצ ,לאכימ תרושקתה יעצמאב םוסרפ

 תמישרמ .הלופכ הציחל סש חלו ''ימוסרפ ןולעי' רכזומ הב הרושה לא רובע
 .י'תורעהה תפסוהל דבעמייב רחב תורעה תפסוהל סימושייה

 תא דלקהו י'תורעהה ךרועייב רחב ,תורעה תפסוהל סימושייה תמישרב
 :האבה הרושה

 י.ראורבפב ןושארה תויהל ךירצ דעיה ךיראתיי

 .םלצ רצויי תורעהה תרושב יירושיאיי לע שקה

 :ךסמה לע גצות האבה הלאשה .הלופכ הציחל צחלו הנורחאה הרושל רובע
 יז השדח הרעה רוציל וא ןאכל תיחכונה הרעהה תא ריבעהל םאהיי

 :דלקהו ייתורעה תפסוהל דבעמייייב בוש רחב .יישדחיי לע שקה

 י.יארחאכ המישרב עיפוהל ךירצ םייח םגיי

 שארב ומקומי םיפסונ םימלצ ינש .ךמסמה שארל רוזחו וז הרעה רוגס התע
 .תורעהה תריצי לע עיבצהל ידכ ,ךמסמה

 לש הדובעה ןחלושל ךתוא ריזחת וז הלועפ .ייהאיציייב רחב טירפתה ךותמ
 נצ

 שמתשמל ךירדמ - 0

 ואניהשמ ה =הדד | "דש צו
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 דומיל תכרע 3 קרפ

 הריכזמה לש ייסנכנ ראודיי שגמל ןקותמה ךמסמה תא חולשל לכות הז בלשב

 קיתב ךמסמה תא סקמל סג ןתינ .(ךלש ייאצוי ראודיי שגמב ומוקימ ידי לע) ךלש

 .ךלש הריכזמלו ךל תפתושמ השיגל רוציתש ,(יי'תולטמיי :ןוגכ) ףתושמ - דחוימ

 ידכ ,ךלש ייתורוכזתיי שגמב תרוכזתל ,תורעה ךמסמ ךמצעל רוציל הצרתו ןכתי

 .המיתחל ותנכהו ךמסמה ןוקית תא קודבל יתמ ךל עידוהל

 2-7 שמתשמל ךירדמ - 0
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 4-7  בותינ ישגמ
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 4-10  הדובעה ןחלוש טירפ תקתעה
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 08161 - ב הדובעה ןחלוש 4 קרפ
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 6801461 - ב הדובעה ןחלוש 4 קרפ

 הדובעה ןחלושנ רודיס

 : אבה סישרתה ומכ ךלש ייהדובעה ןחלושיי הארי ,038011%61 - ל ךתסינכ סע

 =[₪1ע| ב -|5|
 2 הרזע תונולח םילכ תויורשפא שופית ךמסמ הדובצה ןחלוש

 ישאר טירפת

 היקיתה לגרס

 2 ₪ ₪ אט ₪ )כס
 הכשא לס | ₪מע] | סנכנ רד תורוכזח (אבוי רקחד | וצל ואבוי ר-רד .ואצוי ראירד

 םימלצ = ףבטב צכוזכ

 םילכה לגרס

 ישאר טירפת

 : תואבה תויורשפאה תא ללוכ 680161 לש ישארה טירפתה

 האיצילו הדובעה ןחלוש לעש סינושה סיטירפב לופיטו הריציל הדובעה ןחלוש

 .0901%61 - מ

 .םיכמסמב לופיטו הרימש הריציל ךמסמ

 .08011%6( יכמסמ ןיב רדגומ שופיח עוציבל שופיח

 .תורחא תויורשפאו שופיח יננסמ ,הרקב ילגרס תרסה וא הגצהל תויורשפא

 69011%6 - ל סירחא סימושיימ סיקיתו סיצבק לש בר רפסמ אוביל םילכ

 סתוא ךותמ ,(08011%61 - ב ורמשנ אלו) ונתשהו ורצונש סיצבקב לופיטו

 .סימושיי

 ."הדובעה ןחלושייב סיליעפה סיטירפה תרקבל תונולח

 .0901%6ז סע הדובעה תעב עויס תלבקל הרזע

 41 שמתשמל ךירדמ - 0



 08016 - ב הדובעה ןחלוש 4 קרפ

 הוכוייט -קית

 שב
 אצו* ראוד

 ב
 םיכמסמ
 םיליעפ

 (>ש4]
 23 הפטעמ

 סנכנ ראוד

 הלאשהב

 היקיתה לגרס

 ;ןמוסמה קיתה לש קויתה תיכרריה תא ליכמה יקפוא לגרס ונה ייהיקיתה לגרסיי

 הז לגרס .ייקיתייו ייהריגמיי ,ייהיקיתיי :קיתה לש אלמה סוקימהו שמתשמה סש

 שי היקיתה תוריגמב וא הריגמבש סיקיתב ףודפדל .דבלב עדימ ןתמל דעוימ

 תא ריסהל תנמ לע .(הז קרפ ךשמהב תראותמ) ייסיקיתה תמישרייב שמתשהל

 .י'תויורשפאיי טירפתבש ייהיקיתה לגרסיי תא ןמס ,הז לגרס תגוצת

 םימלצ

 םימקוממה ,סיינועבצ םימלצ תרדס אוה "הדובעה ןחלושיי לש ירקיעה ביכרמה

 - ב םיכמסמה תומישר יגוס תא סיגציימ סה חלושה לש הדובעה רוזא זכרמב

0 

 .תוידרשמה תולועפה יגוס יפל וא םיאשונ יפל סיצבוקמ םיכמסמ סיליכמה סיקית

 ךל שי םהילא ,היקית וא הריגמ לכמ קית לכ "הדובעה ןחלושיי לע סישל ןתינ

 אצמנה קית לש קתעה השעמל אוה "הדובעה ןחלושיי לעש קיתה .השיג תאשרה

 .היקיתבו הריגמב

 םילבקתמה סיכמסמ סיליכמ - ייאצוי ראודייו ייסנכנ ראודיי ישגמ - בותינ ישגמ

 סה אצויהו סנכנה ראודה ישגמ .םהילא סיחלשנ וא סירחא (:4011%61 לשמתשממ

 .(תישיאה הריגמה) ךלש לדחמה תרירב תריגמב סיאצמנה סיכמסמ יקית סדוסיב

 סיכמסמ לש ישיא סקדניא איה (68011%6( תכרעמ ידי לע ורצונש) םיכמסמ תומישר

 ןה רמולכ ; תוליעפ תומישר ןה ולא .הלאשה וא יוניש הנורחאל סהב תעצב רשא
 ךמסמה יוניש םע תונכדעתמ

 ,תרוכזתכ ןהב שמתשהל ןתינ .68918%6( ךותב תרושקתל תושמשמ תופטעמה
 תישממ הפטעמכ וא ,םיוסמ עדימ יבגל 68916 - ב םירחא םישמתשמ רכזתל
 .םירחא תומוקמל םיכמסמ תצפהל

 שמתשמל ךירדמ - 0[
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 680/61 - ב הדובעה ןחלוש 4 קרפ

 רצויהל תולוכיש ,םיכמסמ תומישר לע עיבצמ - יישופיחיי - םימלצ לש ישימח גוס

 ךמסמ דוק יפל,(ךיראת יפל) הריגמב וא היקיתב :שופיח יגוס העבראמ האצותכ

 תומישרה .תינדי הריחב יפל וא ,(תונוכת וא אלמ סקדניא) טסקט תזורחמ יפלו

 ןכדעתהל תולוכי ןה .םיוסמ שופיח לש האצות תוגציימ ,רמולכ ; תויטטס ןה וללה

 ייםילכה לגרסיי לש ינמיה הצקב אצמנש ,יישופיחיי/י'ןונעריי רותפכב שומיש ידי לע

 .םיקיתב שופיח רשפאמה ,"הדובעה ןחלושיי לע ליעפ קית איה ייסיקיתה תמישריי

 םיאצמנה סיכמסמ גיצהל ןתינ ,וז המישר שארב תאצמנה סוקימה תרוש תרזעב

 סיקיתה תמישר .השיג תאשרה ךל שי סהילא רשאו תוריגמבש סיקיתהמ דחא לכב

 ,"הדובעה ןחלושיי לע שדח טירפ רוציל ילבמ ,קיתל קית ןיב ייףדפדליי ךל תרשפאמ

 .גיצהל ךנוצרבש קית לכ רובע

 התא רשאכ .סירחא סיקיתמ ורסוהש סיכמסמ תמישר השעמל אוה ייהפשא לסיי

 קיתמ ךמסמ קתעה ריסהל ךנוצרב סא רחוב התא ,הפשאה לסל ךמסמ ריבעמ

 .(ייהפשא לסייל ותרבעה ידי לע) היקיתהמ ירוקמה ךמסמה תא קוחמל וא סיוסמ

 םילכה לגרס

 תשמשמ ,6801%61 לש "הדובעה ןחלושיי תיתחתב תאצמנה ,וז םינצחל תרוש

 .חותפה קיתב דיחי ךמסמב וא סיכמסמ תוצובקב לופיטל

- - 0 

69| |63] |15 

 לופיט תרשפאמ תילאמשה סינצחלה תצובק : םיקלח ינשל קלוחמ ייסילכה לגרסיי

 .דיחי ךמסמב לופיטל תשמשמ תינמיה הצובקה .המישרב דחא ךמסממ רתויב

 תועצמאב םג הלעפהל תונתינש תויצקנופ םיגציימ "םילכה לגרסייב םינצחלה

 תודרפנ תויורשפא תומייק ,"םילכה לגרסייב ומכ ,הז טירפתב .ייךמסמייה טירפת

 קלחב לופכה הדרפהה וק רשאכ ,דיחי ךמסמב וא םיכמסמ רפסמב לופיטל

 לש אלמ רואת .םיכמסמ רפסמב לופיט תויצקנופ ןייצמ טירפתה לש ןותחתה

 .6 -ו 5 סיקרפב אוצמל ןתינ ולא תויצקנופ

 43 שמתשמל ךירדמ - 6%



 680ו%6ז - ב הדובעה ןחלוש 4 קרפ

 ןונערה ןצחל

 תמישר ןונערל שמשמ ,"םילכה לגרסיי לש ןותחתה ינמיה קלחבש ייתחלקמייה ןצחל |

 .ןמוסמה סלצל תכיישה סיכמסמה -

 ןצחל .שופיחה תואצות תא גציימה סלצב רחב ,שופיח תמישר ייןנערליי תנמ לע 4

 .ןונערב ךל עייסל ידכ גצות יישופיחייה לש החישה תביתו ייסנפייל ךופהי 'יןונערייה

 .7 קרפב רבסומ שופיחה ןונער

 הדובעה ןחלוטנ ןוגרא

 הדובעה יכרצל סיאתיש ךכ ,"הדובעה ןחלושיי ןוגראב עייסל סילוכי םימלצה

 סהל בותינה ישגמו סיקיתה יגוס לש המישר ךורעל הצרתו ןכתי .ךלש סיישיאה

 .ךלש הדובעה חטש ןוגראל קקדזת

 סיטירפה תא רוציל ךל תרשפאמ ישארה טירפתבש ייהדובעה ןחלושיי תורשפאה

 סקחמלו ךרוצל סאתהב סהמ דחא לכ תונשל ,הדובעה ןחלוש לע ךל סישורדה

 .שומישה רמג סע

 : םייסיסב תומישרו סיקית רפסמ 63011%6+ תקפסמ הלחתהה ןמ

 תצפהל סייחרכה ולא סישגמ .ייאצוי ראודיילו ייסנכנ ראודייל םייללכ סישגמ

 .ולא םישמתשממ סיכמסמ תלבקלו 6301%6ו ישמתשמ ןיב םיכמסמ

 אל יהשלכ הביסמ רשא ,םיכמסמל דחאה .םסיפסונ אצוי ראוד ישגמ ינש

 רבע אל חולשמה ןויסינש רחאל ,הצפהה תכרעמ תועצמאב ורזחוהו ,וצפוה

 .החלצהב וחלשנש סיכמסמל דעוימ ינשה .החלצהב

 הלועפה עוציב דעומ עיגמ רשאכ ,תיטמוטוא בהבהמה ,י'תורוכזתייל קית

 תרוכזתה תעדוה ,08011%6( - ל צוחמ סושייב שמתשמ התא רשאכ .המושרה

 .ךבל תמושת תא בסהל ידכ תגצומו הצצ

 .םישדח םיכמסמל ,ייהטויטיי קית

 וא הריגמב ,םיוסמ קיתב סיאצמנה סיכמסמה תגצהל ייסיקיתה תמישריי

 .סירדגומ היקיתב

 .ייהפשא לסייו

 שמתשמל ךירדמ - ו[
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 6806! - ב הדובעה ןחלוש 4 קרפ

 הדובעה ןחלוש יטירפ תריצי

 וא רוציתו סנכנ ראודו אצוי ראוד ישגמ ,סיקית חותפל לכות הדובעה ךלהמב

 רחואמ רוצית תופטעמה תא .הליחתב וגצוה אל רשא ,םיכמסמ תומישר ןקתת

 .סירחא (2401%61 לשמתשמל סיכמסמ וא תועדוה חולשל הצרת רשאכ ,רתוי

 .7 קרפב תרבסומ תופטעמה תצפה

 הדובעה ןחלוש יקית

 סקמל לכות 68911%66 - ב השיג תאשרה ךל שי סהילא היקית וא הריגמ לכמ

 סלצ ידי לע גצוימ "הדובעה ןחלושיי לע קית לכ .ךלש "הדובעה ןחלושיי לע קית

 .ומש ףרוצמ וילא

 תבית .ייהדובעה ןחלוש קיתייב זאו יישדחייב רחב ייהדובעה ןחלושיי טירפתמ 1

 .ךסמה לע גצות ייהדובעה ןחלוש קית תחיתפיי לש החישה

 ד

 סלצה תרתוכ

 ;קוית ינותנ

 :קית

 רוחבל ,רוכזל שי

 הריגמב תישאר

 קיתב כייחאו

 :קיתה סוקימ תא רדגה ,ייקוית ינותנייל דעוימה רוזאב 2

 .י'קווישיי ןוגכ ,הריגמה סשב רחב ,תישאר ₪

 .יי'1993 םוסרפ עסמי' ,אמגודל ;וז הריגמ ךותמ קיתב רחב ,ךכ רחא ₪

 י!יקיתייה לש תחתפנה הלילגה תביתבש טסקטה תא ןמס ,שדח קית תריציל <

 .הז קיתל שדח סש ספדהו

 +5 שמתשמל ךירדמ - 0



 6816( - ב הדובעה ןחלוש 4 קרפ

 וא הינשה הרושב גצותש ,תרתוכ סיפדהל לכות ייףסונ סשיי טסקטה תביתב 3

 לכות וז הרוצב .ייויתס תוריכמ םודיקיי :אמגודל ,םלצה סש לש תישילשה

 .קית ותואמ סיקתעה רפסמ רוציל

 ינונגנמ תלעפהל תויורשפא רפסמב רוחבל לכות ,יייטמוטוא תותיא'' רוזאב .4

 הנתשמ קיתב ךמסמ רשאכ ךבל תמושת תא ובסי רשא ,סיטמוטוא העדוה

 .שדח ךמסמ וילא ףסונ רשאכ וא

 .קיתל ףסונ שדח ךמסמ רשאכ בהבהל קיתה סלצל סרוג ליעפ

 .בל תמושת תכישמל לילצ ףיסומ לוק

 דבוע התא רשאכ סג ,בל תמושת תכשומה ,העדוהה תא גיצמ צרפתמ ןולח

 .רחא סושייב

 :היהת אמגודה תאצבות .יירושיאיי לע שקה 5

 צסמ .קית
 1393 םוסרפ
 תוריכמ םודיק

 ו*תס

 :םיכרד המכב קיתב םיכמסמ סקמל ןתינ .6

 יידמסמייה טירפתמ ייאובייי/יישדחיי תורשפאב שומיש ךות םיצבק אובי

 .(5 קרפ האר)

 יידמסמייה טירפתמ ייהריבייי/יישדחיי תורשפאה תועצמאב ךמסמ תריצי

 .(5 קרפ)

 -רורג תטישב שומיש ךות םירחא םיקיתמ םיכמסמ תרבעה וא הקתעה

 דחא לכל ייקויתייה תורשפאב הריחב תועצמאב וא ,(2 קרפ) ררחשו

 .(5 קרפ) םיכמסמהמ

 ,קיתה סלצ לע הלופכ הציחל ץחל ,רצונש שדחה קיתב סיכמסמ חותפל ידכ

 תחיתפ אשונ .ךינפב גצות הז קיתב םיכמסמה תמישר .חותפ וניא ןיידעו הדימב

 ,(הקתעה וא הרבעה) קיתל ךמסמ ייסיחינצמיי רשאכ .5 קרפב רבסומ םיכמסמ

 .סלצ בצמל סומינימל ןוטקל וא ,המישרכ עיפוהלו סומיסכמל לודגל לוכי קיתה
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 62801%6+ - ב הדובעה ןחלוש 4 קרפ

 בותינ ישגמ

 סיכמסמ תצפהל סישמשמה ,סידחוימ םיקית סה אצויהו סנכנה ראודה ישגמ

 סה .סיסנכנ םיסקפו סיכמסמ ,תועדוה תלבקלו 0891861 - ב סישמתשמה ןיב

 .תודחולמ הצפה תויצקנופ סהל שי סלוא ,הדובעה ןחלוש יקיתל השעמל סימוד

 ראודה ישגמ .ייתותיא רורמתייל תורשפאה ,לדחמ תרירבכ סהב העיפומ ,הלאככ

 לשמתשמ לש אצויה ראודה יכמסמ סיחלשנ וילא דעיה תא סיגצימ סנכנה

 סילוכי וילא ,י'ףוחד-סנכנ ראודיי שגמ ךל תויהל לוכי ,אמגודל .םירחא 03

 לוכי הקלחמה להנמל .ידיימה ךנויעל םיכמסמ חולשל סירחא םישמתשמ

 לכ תלבקל דעוימה ייהמ*תחל-סנכנ ראודיי םשב קית "הדובעה ןחלושיי לע תויהל

 תועצמאב םיכמסמה סיחלשנ סתמיתח רחאל .ותמיתחל סיניתממה םיכמסמה

 לש ייסותח-סנכנ ראודיי שגמ לא ,הקלחמה להנמ לש ייאצוי ראודיי שגמ

 .תיפוס הצפה סשל ,הריכזמה

 ל אצוי ראוד
. 

 כ
 - סנכנ רואוד

 המיתחל 8
 - סנכנ רואוד

 ב /
 סנכנ קב 2-7

 תור

 ב == ] אצוי ראוד
 סנכנ רואור

 סנכנ ראוד %
 השמ

 ינשו ,ייסנכנ ראודייל יללכ שגמ ךלש "הדובעה ןחלושיי לע תויהל ךירצ ,תע לכב

 שגמ ,ינשהו ייצפומ אל-אצוי ראודיי שגמ ,דחאה :םיפסונ אצוי ראוד ישגמ

 .הקיחמל סינתינ אל ולא סיטנמלא .ייצפומ-אצוי ראודיי

 :ייאצוי ראודיי שגמ וא ייסנכנ ראודיי שגמ תריציל

 4-17 שמתשמל ךירדמ - 0[



 681%( - ב הדובעה ןחלוש 4 קרפ

 תבית .ייאצוי/סנכנ ראוד שגמיי זאו יישדחייב רחב ייהדובעה ןחלושיי טירפתמ 1

 .ךינפב גצות ייאצוי ראוד/סנכנ ראוד שגמיי לש החישה

 .י'תורוכזתיי שגמ ,אמגודל .בותינה שגמ גוסב רחב יי'שגמ גוסיי ךותמ 2

 טסקטה תביתב ףסונ עדימ ףיסוהל לכות ראודה שגמ גוס לש תפסונ הרדגהל
 .יי1993 טסוגוא'' ,אמגודל .ייףסונ סשיי

 .םיכמסמה י'שגמיי ןסחואי הב רשא הריגמב רחב 4

 .יירושיאיי לע שקה

 :היהת סגדומה ךילהתה תאצות

 תורוכזה

 93 טסוגוא

 שעופיחה תואצוח
 -<2ו 7>א

 7%" - : םיכרד יתשב סיכמסמ שופיח ךילהת ליחתהל ךל תרשפאמ 6

 5 1 ו .שופיחה תואצות תא ליכיש קית תריצי ₪
 ו ג |

 \ - .ישארה טירפתבש יישופיחייה תורשפא תועצמאב שופיחה תרדגה ₪
]0 

 רוז שש

 8 לע טירפכ תנסחואמה ,םיכמסמ תמישר השעמל איה שופיחה תואצות תמישר

 רוזה .5 קרפ ףוסב תונתינ שופיח עוציבל תוארוה ."הדובעה ןחלושי'

 ר| ממ
 \:' - תכרעמה ינמסמ תומיעטנר

 --% ו םיייייצ

 ד | ו : תוליעפ םיכמסמ תומישר יגוס ינש תקפסמ 63%

 + א .הנורחאל יוניש ורבעש םיכמסמה לכ תמישר םיליעפ םיכמסמ
/ 

 -- 1 רש אל ןיידעו הריגממ ייורסוהיי השעמלש סיכמסמה לכ תגצה םילאשומ םיכמסמ
 רוז .הילא ורזחוה

4 
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 6851א6( - ב הדובעה ןחלוש 4 קרפ

 : תגצומ אל ןיידעש סיכמסמ תמישר תריציל

 .י'סיכמסמ תמישריי ןכמ רחאלו יישדחיי רחב ,ייהדובעה ןחלושיי טירפתמ 1

 .ךינפב גצות ייסיכמסמ תמישריי לש החישה תבית

 .י'םיליעפ םיכמסמיי ןוגכ ,היוצרה םיכמסמה תמישר גוסב רחב 2

 .יירושיאיי לע שקה 3

 :אבה סלצה ךינפב גצוי וז המישר רובע

 םיכמסממ
 םיליעפ

 םיקיתה תמישר

 תאשרה ךל שי סהילא סיקיתה לכ ןכות תגצהל ייסיקיתה תמישרייב שומישה

 תמייקה ,ייףדפדיי לש החישה תביתבו הדוקפב שומישל המוד ןפואב השענ ,השיג

 .סירחא 'תונולחי ימושיי רפסמב

 םיקיתה תמישר

 ,[םןוטפורא הוטופפטמ || - -  לנומ
 די לע רצונ | הסריג | | סוטטס

 ו
 לכימ | 7 הטויט

 לכימ 00| הטויט ן הזרכה | 7
 לכימ | | הטויט | ן תונותיעל העדוה 5%

 ראתמה ,הז לגרס .תרתוכה תרושל תחתמ אצמנה עדימה לגרסל בל סיש

 תגצהל .םיכמסמה סיאצמנ סהב קיתהו הריגמה תומש תא ןייצמ ,סוקימ

 הדובעה ךלהמב .תומיאתמה תומישרהמ הריגמבו קיתב רחב ,םירחא םסיכמסמ

 העיפומ אל המישרהו הדימב ."הדובעה ןחלושיי לע ייסיקיתה תמישריי תגצומ

 ןחלושיי טירפתמ :אבה ןפואב התוא גצה ,ךלש "הדובעה ןחלושיי לע ןיידע

 .י'סיקיתה תמישרייב רחב זאו יישדחייב רחב ייהדובעה

 49 שמתשמל ךירדמ - 3[



 6901א6/ - ב הדובעה ןחלוש 4 קרפ

 הפטנא לס

 ךירצ הז טירפ .6301%61 - מ םיכמסמ תקיחמל שמשמ ייהפשא לסיי קיתה

 .ותוא גצה ,עיפומ אל ןיידע אוהו הדימב .ךלש "הדובעה ןחלושיי לע גצומ תויהל

 לסייב רחב זאו יישדחיי תורשפאב ייהדובעה ןחלושיי טירפת ךותמ רחב ךכ סשל

 .5 קרפב תרבסומ סיכמסמ תקיחמ .ייהפשא

 תופטעמ

 ןכתי .ייאצוי ראודיי שגמב ךמסמ תחנה ידי לע ללכ ךרדב תורצונ תופטעמה

 סיחולשמ טשפל תנמ לע ,תמייק הפטעמ "הדובעה ןחלושיי לע רומשל הצרתו

 ןחלושיי טירפת ךותמ רחב ,הפטעמ רוציל ידכ .העובק הצופת תמישרל סירידס

 הבחרהב רבסומ תופטעמה חולשמ .י'הפטעמייב ןכמ רחאלו יישדחייב ייהדובעה

 .7 קרפב

 הדובעה ןחלוש יטירפב לופיט

 המישר/קית יוניננ

 ,ךיישה יייטמוטוא תותיא'' סוטטס וא קויתה סוקמ ,המישר וא קית סש יונישל

 .י'תונוכתייב רחב ייהדובעה ןחלושיי טירפת ךותמו םיאתמה סלצה תא ןמס

 עוציבל ךינפב גצות המישרה וא קיתה תריציל השמישש החישה תבית

 החישה תבית תא וז הדוקפ גיצת שופיח תואצות תוגצימה תומישרב .סייונישה

 .יישופיחייה לש

 הדובעה ןחלוש טירפ תקתעה

 טירפ לע םיססובמה השדח שופיח תמישר וא שדח קית רוציל הצרתו ןכתי

 .םייק

 .סלצה תא ןמס 1

 החישה תבית ךינפב גצות ייל המוד שדחייב רחב ייהדובעה ןחלושיי טירפתמ 2

 .שופיחה תרדגהל וא קיתה תריציל השמיש רשא

 .שדחה טירפה תריציל שרדנה ןפואב םירטמרפה תא הנש 3

 שמתשמל ךירדמ - 0[

7 4 

- 7 
 ד רצ

 רו יט
 וו 'פ

 רו רמ

 ]הנ
 ו

 / ל

 - 15 הר ₪
 ך / ד -

 רג הא

 ה"
5 

]] 
 ה ן בב
 וו פו
 דן צ ₪

 -ראה בפ
 ד | שפא

 דר ₪

 ךחו

 דו

 רז רש

 דוח

 ב3
 | ץ
₪ 

 דו שא
 ו 5-4

 [ררוהו

 רע
 כ



 628016( - ב הדובעה ןחלוש 4 קרפ

 סינתינה סיקיתה ,ןוגכ - "הדובעה ןחלושיי לע סימיוסמ סיטירפש בל םסיש 5

 אל - 'יאצוי ראודייו ייסנכנ ראודיי ישגמ רפסמו ייהפשא לסיי ,תכרעמה סע

 .הקתעהל סינתינ

 םיטירפ רפסמ תגצה

 תועייסמה תוטיש רפסמ תללוכ ,ישארה טירפתבש י'תונולחי' תורשפאה

 ."הדובעה ןחלושיי לע רדסה תרימשב

 ,םיחותפה תומישרה וא סיקיתה לכ תגוצת תא ןוסכלאב ןגראמ גרודמ רודיס

 .םירחאה םימלצה תא רדסמו

 הז דצל הז םיחותפה תומישרהו סיקיתה לכ תגוצת תא םקממ הסירפב רודיס

 .סימלצה ראש תא רדסמו (תחתמו לעמו)

 .יהדובעה ןחלושיי לעש םימלצה לכ תגוצת תא רשיימ םימלצ ןוגרא

 .םלצ בצמל סיחותפה סיקיתה לכ תא ןיטקמ םלוכ תא ןטקה

 םייוצר יתלב םיטירפ תריגס

 :הדובעה ןחלושמ והשלכ טירפ וא קית תרסהל

 .ךינפב גצוי יתונולחי לש הרקבה טירפת .םלצה לע תדדוב הציחל צחל 1

 ןחלושיי טירפת ךותמ יירוגסייב ןיפילחל רחב וא ,יירוגסי'י תורשפאב רחב 2

 .י'הדובעה

 שקה ,ןמוסמה טירפה תא רוגסל ךנוצרב םא תקדובה הלאש תגצומ רשאכ 3
 כז

 ןוגכ ,ייהדובעה ןחלושיי לע םימיוסמ סיטירפ רוגסל ןתינ אלש ךכל בל סיש <

 .אצוי ראודלו סנכנ ראודל סייללכ סישגמ

 לכ תריגס תרשפאמ ייתונולחיי טירפתבש ייתונולחה לכ תריגסייל תורשפאה <

 ייללוכ רושיאיי תורשפאב שמתשהל לכות .תחא הנועבו תעב סיטירפה

 יירושיאיי ינצחלב שמתשהל וא ,יטמוטוא ןפואב סיטירפה לכ תריגסל

 דחא לכ תריגס ינפל הערתא ךינפב גיצת 68011461 - ש ידכ ייגלדייו

 .סיטירפהמ

 4431 שמתשמל ךירדמ - 08



 68016( - ב הדובעה ןחלוש 4 קרפ

 תומיטנר ןוגרא

 תגצהל .םיכמסמ תומישר השעמל סה ךלש הדובעה ייןחלוש לעייש םימלצה לכ

 גצות האבה הביתל המודה החיש תבית .סלצה לע הלופכ הציחל צחל ,המישר

 :ךינפב

 1994 ביבא םוסרפ עסמ - קית
 הסריג סוטטס ךיראתב ןכדוע | תרתוכ

 00 הטויט 2/02/94 | ביצקת 5
 00 הטויט 224 | הדובע תינכות 5%

 00 הטויט 4 הזרכה
 00 הטויט 224 תונוחיעל העדוה

 וק .הפטעמ וא ךמסמ ;טירפה גוס תא ןייצמ המישרב ןושארה רוטבש סלצה

 סיוק ידי לע םינמוסמ סיקתעה ;רוקמ ךמסמ לע עיבצמ ךמסמל ביבסמ שגדומ

 ןורחאה יונישה ךיראת תא ןייצמ וז המישרב עיפומה ףסונ עדימ .סיוקווקמ

 . ולש הסריגה רפסמו ךמסמה סוטטס ,עצובש

 חתפי ,בתכנ וב סושייה .ךמסמה םש לע הלופכ הציחל חל ,ךמסמ חותפל ידכ

 .יטמוטוא ןפואב

 דחא הנתשמש סעפ לכב יטמוטוא ןפואב תנכדעתמ איה ;הליעפ המישרה ,רוכז
 תא ןכדעל ידכ ,ןכל .קיתל ךמסמ ףסונ רשאכ וא ,התוא םיביכרמה סיכמסמהמ

 ןצחלב שמתשה ,68911%6ו תוליעפ ךלהמב סיכמסמ ונתשהו הדימב ,המישרה

 ."הדובעה ןחלושיי לש הנותחתה תינמיה הניפב אצמנה ,(תחלקמ) ''ןונערייה

 רוחבל ידכ .'תונולח' ימושיי בורב ומכ תישענ המישר ךותמ ךמסמ תריחב
 תא ןמסו <51\> ןצחל תא קזחה ,הז רחא הזב סירדוסמה ,םיכמסמ רפסמב
 רחא דחאה ףצרב סיאב סניאש םיכמסמ תריחבל .רבכעה תרזעב סיכמסמה
 ,תשגדומ הרושב ףקומה ךמסמה .<6ז1> ןצחלב ןפוא ותואב שמתשה ,ינשה
 הטמו הלעמ יפלכ שיגדמה ןומיסה תא ריבעהל ןתינ .יייתכונייה ךמסמה אוה
 וז הרוצב .םישקמה חולבש הטמו הלעמ יפלכ םינופה סיצחה ישקמ תרזעב
 ,םינמוסמה םיכמסמה תצובקל ותפסוה ינפל ,ינמז ןפואב ךמסמ קודבל לכות
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 680186: - ב הדובעה ןחלוש 4 קרפ

 ,ןושארה צבוקה תא הלאשהל רוחבל לכות ליעל הגצוהש המישרב ,אמגודל

 לכות ,המישרבש ישימחה צבוקב סג רוחבל סא תעדל ידכ .יעיברהו ישילשה

 הז ךמסמ לע השגדהה תרוש תא סקמלו הטמ יפלכ הנפומה צחב שמתשהל

 תא גיצהל ידכ ,"םסילכה לגרסייבש ייגצהיי ןצחל לע שקה .(י'הדובע תינכותיי)

 .הלאשהל ותריחב ינפל ךמסמה

 םיננסמ

 תא ןיימל וא/ו דבלב סימייוסמ םיכמסמ יהשלכ המישרב גיצהל הצרתו ןכתי

 טירפת ךותמ הגוצתל ןתינש ,ייןוניסה לגרסיי .םהשלכ סירטמרפ יפל הגוצתה

 לעופ ןנסמה .םיקית יפל ,םיכמסמה תא גיצהלו ןנסל ךל רשפאמ ,יי'תויורשפאייה

 לדוגב וא רעזוממ תויהל לוכי רשא) "הדובעה ןחלושיי לעש ןמוסמה טירפה לע

 .(ילמיסקמ

 ווימ :;ריראת דע :ךיראתמ =הנוכת ;רמסמה תרתוכ
 ןוימ אלל . ..ךנסוב

 סיות בוליש השעמל ןניהש ,י'תוכסמייב ללכ ךרדב סישמתשמ סיננסמה

 לכ תא ץבקל הצרתו ןכתי אמגודל .םיכמסמה תורתוכ לכב סיעיפומה

 םיללוכה סיכמסמה לכ וא ,ר תואב הליחתמ סהלש תרתוכהש סיכמסמה

 .1993 רפסמה תא סהלש תרתוכב

 תוכסמ

 ינש ךכל סישמשמ 680161 - ב .תוכסמ תריציל םישמשמ סייללכ סיות רפסמ

 עיבצמה ,() הלאשה ןמיסו סיות רפסמ לכ ןייצמה ,(*) תיבכוכה ות :םיות יגוס

 שי ,ר תואב תוליחתמה סיכמסמה תורתוכ לכב רוחבל ידכ .דבלב דחא ות לע

 סהב סיכמסמה תורתוכ לכ תאיצמל הכסמ רוציל ידכ .*ר הכסמה תא רוציל

 ינפל אובל לוכי םיות רפסמ לכ ,עמשמ *1993* סיפדהל שי ,1993 רפסמה עיפומ

 רפסמ סימייק וב בצמב שמשל לוכי הלאשה ןמיס .1993 רפסמה ירחאו

 דע ,יי2כקווישיי ,יינקווישיי ומכ ,תמויס ילעבו סימוד תומש ילעב םיכמסמ

 ,הרדסב סינושארה סיכמסמה תעשת תא קר איצוהלו ןנסל ידכ .יי26קווישיי

 .ייזקווישיי הכסמב שמתשהל לכות

 4 3 שמתשמל ךירדמ - 0[



 6816( - ב הדובעה ןחלוש 4 קרפ

 יידתח תרדגהייל החיש תבית .י'ןוניסה לגרסייבש ייונסמייה ןצחל לע שקה 1

 .ךסמה לע גצות

 ...תומיוסמ תויתואב תוליחתמ םסהלש תורתוכהש םיכמסמה לכ

 ךתח תרדגה

 \ :דבלב הגוצתל

 סיכיראת חווט -.מ :ךמסמה םשל הכטמ

 דצ

 תווט תריחבל ן
 ךתח אלל ₪ סיכיראת | לדחמ תרירב חווט ה

 המישרה ןוימ מנ :תונוכחל הכסמ
 תגצומה
 הרחבנש הנוכתה יפל

 ןוימ וא ךת
 הנוכת יפל

 :יפל הגוצתה תא ןנסללכות

 .םסיכמסמה תומשב הנורחאה וא הנושארה (תוי)תואה תריחב ךמסמה סש

 םיכמסמל ועבקנש הנוכתה ךרעבו הנוכתה סשב הריחב הנוכתה ךרע

 תומשל *פ הכסמבו הנוכתכיירבחמייב רוחבל לכות ,אמגודל .(ךמסמה ינייפאמב)

 .פ תואב סיליחתמה סירבחמה לכ

 .ךמסמה הנתשה וב ןמזה קרפ תריחב םיכיראת חווט

 וז הרוצב .הנוכתה ךרע יפל הגוצתה תא ןיימלןתינ ,י'ןנסמייל ףסונב וא ןיפילחל

 ףלאה רדסב ,תעבקש (הכסמהו) הנוכתה ילעב םיכמסמה לכ לש המישר רוצית

 .תיב

 תרתוכה תרושבו תננוסמה המישרב סיכמסמה וגצוי ,יירושיאיי לע שיקת רשאכ

 קחמו 'יןנסמייה ןצחל לע בוש שקה ,ןנסמה תרסהל .י'(ןוניס רחאל)יי :םשרי
 ,ןוניסה לגרס תא ךסמהמ ריסהל ןתינ .ןוניסל רדגוהש ךרעה תא החישה תביתמ
 .ייתויורשפאייה טירפתבש י'ןוניסה לגרסייב ןומיסה לוטיב ידי לע
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 תומישר תספדה

 "המישר תספדהיי תורשפאב שמתשה ,הדובעה ןחלוש לעש המישרה תספדהל

 העבקנש ,תספדמה סיפדת וז תורשפאב רחבתשכ .ייהדובעה ןחלושיי טירפתבש

 תורשפאב רחב ,תספדמ תריחבל .ריינ לע המישרה תא ,החישה תבית שארב

 :גצות האבה החישה תבית .ייתספדמ תרדגהיי

 קזוחז 56וטק
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 םיניינעה ןכות

 ךמסמב יסיסב לופיט 5 קרפ

 5-1  ךמסמה ינייפאמ

 5-2  אשונהו תרתוכה רוזא
 5-2  סוטטסה רוזא

 5-2  ןוסחא גוס

 יישומים  5-2

 תכונות  5-3

 רשומון  5-3

 5-3  קוית ינותנ

 5-5  תואסריג

 5-7  תינבת יכמסמ

 5-8 םיכמסמ תריצי

 8 שדח ךמסמ תריצי

 10 דיחי בוק אובי

 5-13 | סיצבק רפסמ אובי

 5-14  תרוכזת תריצי

 5-16  םיכמסמ תקירס

 5-19  ךמסמ לופכש

 5-19  ךמסמ (תרבעה וא) תקתעה

 5-21 םיכמסמ תחיתפ

 5-21  הדובעה ןחלוש יקיתב

 5-21  סושיי ךותמ

 5-22  םיאבוימ םיכמסמ תפלחה

 5-22  םיכמסמ תקיחמ

 שמתשמל ךירדמ - 0



 ךמסמב יסיסב לופיט 5 קרפ

 5-23  םיכמסמ שופיח

 5-24 הריגמבו היקיתב שופיח

 5-26 .ךמסמ דוק יפל שופיח

 5-24  טסקטה לכב וא תונוכת יפל שופיח

 5-25  ליחתתש ינפל

 5-25  שופיחה עוציב

 5-28 טסקטה לכב סדקתמ שופיח

 5-28 ינדי שופיח
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 ךמסמב יסיסב לופיט 5 קרפ

 ךמסמה ינייפאמ

 סה .0801%60 - ב םיכמסמב לופיטב ירקיע קלח סיוהמ ייךמסמה ינייפאמיי

 ןפוא הזיאבו סא סינייצמ ךכל ףסונבו ,ולש סוטטסהו ךמסמה סש תא סיללוכ

 הנשמשת תונוכת הזיאו ךייש אוה (סי)סושיי הזיאל ,ךמסמה תא ןסחאל שי

 תולועפו קויתה ינותנ תא ייךמסמה ינייפאמיי םיללוכ ןכ ומכ .סקדניאל ותסנכהל

 .ךמסמב עצבל שיש

 תבית .רתוי תונטק תובית תרדס וא ,הלודג החיש תבית סנה יידמסמה ינייפאמיי

 תו הכר )הר

% 

 :תאבה הביתל המוד ייהאלמ סינייפאמ תמישריי לש החישה

 4 ו רפסמ ₪ :האלמ םינייפאמ תמישר תכירצ

 :יבוק םש טסוגואב 10 - לוקוטורפ]| תרתוכ

 הדעוה תבישי ת לוקוטורב ב ו םש

 סמ || 4 :רצונ
 | הטויט 24 :ןכד

 5 תרימש :ןוסחא גוס

 ביכרא

 | השש .;הנוכתל םיכרע תריחב

 7 | שש אלמ סקדניא תריצי

 רתוי רחואמ שופיחל
 טסקטה לכב

 סיכמותה סימושייה
 ךמסמ לש הז גוסב

 ועצובש תולועפ ןוסחאה גוס תא ןייצמה רוזא
 קויתה ינותנ ךמסמב

 ךמסמה לש סוטטסה רוזא

 תואסריג תרקב אשונהו תרתוכה רוזא

 תונוכתה רוזא
 רושקה עדימ
 ךמסמב לופיטל

 שמתשמל ךירדמ - 0



 1 ךמסמב יסיסב לופיט 5 קרפ

 < רצ

 1 אשונהו תרתוכה רוזא

 ]פט .וב ושענש םייונישה תאו ךמסמה תא ראתמ הז קלח

 2 .וז טסקט תביתב סינותנ אלמל יתרכה תרתוכ

 | .ךמסמה ןכות רואתל ,ישפוח טסקט סושיר רוזא אשונ [ יש
 ו" -

 | 4 יב

 \ סוטטסה רוזא

 ן רב = : אבה עדימה תא גיצמ

 ₪ 3 .ךמסמה רצונ וב ךיראתה הריצי ךיראת

 = .ךמסמב ןורחאה יונישה ךיראת ןוכדע ךיראת

 א : תואבה תויורשפאהמ תחא ךותמ תונימז תעיבק

 ה שב| יירזחואמיי וא ''ןויכראל רבעוהיי ,ייןויכראל רבעומיי ,ייהלאשהביי ,יילועניי ,ייוימזיי

 .(2 קרפב ייסיכמסמיי קלחב ראותמ)
 ג אמ

 ןחה- וא ייהטויטיי ,םיליגר םיכמסמל (יפוס) ייסותחיי וא (ינושאר) ייהטויטיי סוטטס

 = .תופטעמל (צפומ) ייליובמיי

 ןוסחא גוס

 : תויורשפא שולש תומייק .ךמסמה ןוסחא יבגל עדימ קפסמ הז רוזא

 ייקויתיי האר) ךכל עבקנש (סי)סוקימב ,קסידה לע ךמסמה תרימש הרימש

 .ןאכל עגונ וניא הרימשל ןמזה קרפ .(ךשמהב

 תעצבתמ לעופב .רדגוהש ןמזה קרפ רחאל ןויכראל ךמסמה תא ריבעמ ביכרא

 סאתהב ,6801%6( לש סיצבקה תרש תועצמאב ,יטמוטוא ןפואב ןויכראב הזינגה

 .עבקנש דעומל

 רדגומה ,םיוסמ ןמז קרפ רחאל קסידהמ ךמסמה תקיחמ לע עיבצמ הקיחמ

 .ןימי דצב תאצמנה ייהפוקתייה לש טסקטה תביתב

 םימוטניי

 צבוקה גוס יפל) הז ךמסמ גוסב סיכמותה סימושייה לכ תא הגיצמ וז המישר

 .(ןוילעה ילאמשה דצב ייצבוקה סשיי טסקטה תביתב גצומה

 .ךמסמל תשגל לכות סהמ ,רתוי וא דחא סושייב רחב

2 
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 ךמסמב יסיסב לופיט 5 קרפ

 תונוכת

 סיריהמ רותיאו שופיח סשל ,הז ךמסמל סיעגונה עדימ יטרפ ליכמ הז רוזא

 .רוטרטסינימדאה ידי לע תורדגומ י'תונוכתייה .רתוי רחואמ בלשב ולעפויש

 דחא ךרע תעיבקו ייהנוכתה סשיי ןומיס ידי לע תישענ ןהיכרעו תונוכתה תריחב

 ידי לע וא ,ייהנוכתל סיכרע תריחביי תמישר ךותמ ,הנוכת התואל רתוי וא

 תויחרכה ייחתפמ תולימויי יירבחמ סשיי ןוגכ תומיוסמ תונוכת .שדח ךרע תסנכה

 ןולימה יכרעל םיאתהל סיכירצ תונוכתל סיסחוימה סיכרעה .ךמסמ תריציל

 תריצייי קלחב ואולמב ראותמ הז ךילהת .תונוכתה יכרע תמישרב סיגצומה

 .הז קרפ ךשמהב ,יישדח ךמסמ

 ןומוטנר

 תולועפה תמישרב ןייעל ךל תרשפאמ ייתויוליעפ ןומושריי לש החישה תבית

 לכש אדולו וז המישר בוש גיצהל ,רתוי רחואמ לכות .ךמסמב הנעצובתו ועצובש

 : תולועפה תגצהל תויורשפא שולש תומייק .לעופה לא ואצוה תולועפה

 דעיל ךמסמה תחילש ,ןוגכ ךמסמב ועצובש תולועפ ןה ולא תויוליעפ ןומושר

 .ותלאשה וא והשלכ

 לש אלמ סקדניא עוצב ,ןוגכ דיתעב הנעצובתש תולועפה ןנה תוידיתע תולועפ

 קר הנימז וז תורשפא .יטפוא קסיד יבג לע ותזינג וא ךמסמה תקיחמ ,טסקטה

 .רוטרטסינימדאל

 דחאכ תוידיתעה תולועפה תאו ועצובש תולועפה תא גיצמ תולועפה לכ

 .(דבלב רוטרטסינימדאל ןימז)

 קוית ינותנ

 ןסחואמ (סי)קית הזיאבו (תוריגמ וא) הריגמ וזיאב תנייצמ וז החיש תבית

 - 'ירייניי וא ייינורטקלאיי - הרוצ וזיאב תנייצמ ייקוית ינותניי תמישר .ךמסמה

 .רוקמה יכמסמ סיקייותמ ןכיהו קויתה תומוקממ דחא לכב ךמסמ לכ ןסחואמ

 5 3 שמתשמל ךירדמ - 0%



 ךמסמב יסיסב לופיט 5 קרפ

 הזרכה :ךמסמל קוית ינותנ תרדגה

 ר ₪
 הרינמ

 הריגמ ן א
 הטויט 7

 ו )
 ינורטקלא

 ךמסמה :ןטסטל ןלש השינה תאשרה

 קיתהמ רוקמ תקתעה וא הרסה

 "* "ינורטקלא

 רו קתעה קתעה

 המישרהמ הרסה/הפסוהל תודוקפ ינצחל

 ךמסמהמ קתעה רמשנ הב הרוצה
 ריינ לע תכרעמב ךמסמה

 ךנוצרב סא .לדחמ תרירבכ ,ייהטויטיי קיתב תיטמוטוא קיותמ ךמסמה רוקמ

 קיתהו הריגמה סש תא ןייצ ,הנוש סוקימב ךמסממ סיקתעה וא רוקמ קייתל
 יירייניי וא ייינורטקלא'' תונייצמה תודומעב רזעה .ייקוית ינותנייל סתוא י'ףסוהייו
 תמישרמ ריסהל ןתינ אלש בל סיש .רוקמה קויתל סוקימה תא רוחבל ידכ

 .(ייקתעהייל םדוק וכפהל ךרוצ שי) יירוקמייכ עבקנש ךמסמ ייקוית ינותניי

 לכ .ןלהל תוראותמה השיגה תומרמ תחא היהת ךמסמל ךלש השיגה תאשרה
 .המדקש המרה לש השיגה תאשרה תא הכותב תללוכ הלא תומרמ תחא

 ךמסמה תונוכת תגצה ₪

 ךמסמב ןויע

 ךמסמה תצפהו קיתל קתעה תפסוה

 ךמסמה תונוכת יוניש

 ךמסמל תוולינ תורעה תפסוה

 שמתשמל ךירדמ - 0
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 ךמסמב יסיסב לופיט 5 קרפ

 ךמסמה רוקמ תצפהו/הקיחמ/יוניש/הריצי ₪

 קיתהמ רוקמ וא קתעה תרסה ₪

 תואסריג

 ורדגוהו ךמסמב ועצובש סייונישל רושקה עדימה לכ תא הליכמ וז החיש תבית

 .ולש תושדח תואסריגכ

 תריצי ךיראת

 וז הסריג

 וז הסריג רצוי ו
 הזרכה :ךמסמל תואסריג תרדגה
 ו

 םסיטרפ

 תודוא

 הסריגה

 תנמוסמה = ל ד ל 8 א שש

 הסריגה תקיחמ

 הנשי הסריג אוצי המישרהמ תנמוסמה תנמוסמה הסריגה תכיפה

 תינוציח הציחמל הליעפה הסריגל
 האוושה סשל
 ןוסחאל וא

 וא הסריג תריצי

 השדח הסריג תת

 תנמוסמה הסריגהמ

 ןכו (3.0 וא 2.0 ומכ) ךמסמל תושדח תואסריג רוציל ךל תרשפאמ וז החיש תבית

 תריחב ידי לע תעצובמ וז הלועפ .שרדנה לככ ,תמייק הסריגל תואסריג-תת

 הסריג-תתיי וא ייהשדח הסריגיי תדוקפ ןצחל לע השקהו תשקובמה הסריגה

 תואסריגה ןיב סייונישה תא קר 6:401%6( תנסחאמ ,סוקמ ךוסחל ידכ .ייהשדח

 .ןהמ דחא לכ לש אלמה ןכותה תא אלו

 5 - 5 שמתשמל ךירדמ - 08018(
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 תואסריגמ תחא לכ לש הנורחאה הליעפה הסריגה-תת תא קר תונשל ןתינ

 תונשל ןתינ ,2.3 -ו 2.2 ןכו 1.2 -ו 1.1 תואסריגה תומייק סא ,אמגודל .ךמסמה

 הסריגל תונשי הסריג-תת וא הסריג ךופהל ידכ .2.3 -ו 1.2 תואסריגה תא קר

 תא בוקב רומשת וז הלועפ .י'תיחכונ הסריגל ךופהיי ןצחלב שמתשה ,תיחכונה

 לש הנשי הסריג-תת .ךמסמה לש הליעפה הסריגכ ,תשקובמה הסריגה-תת

 תורמל ,יונישל הרקמ לכב תנתינ אל הליעפה הסריגה תויהל הכפהש ,ךמסמ

 .האציל וא התוא גיצהל ןתינש

 ישמתשמ לכלע עיפשי רבדה ,תיחכונ הסריגל הנשי הסריג ךופהת סא ,רוכז <

 .הז ךמסמל השיג שי סהל 3[

 ןתימ אל .ייקחמיי תדוקפ ןצחל תועצמאב ךמסמ לש הסריג-תת לכ קוחמל ןתי

 .ךמסמ לש הליעפ הסריגה-תת קוחמל

 .ייץמסמייה טירפתמ תע לכב הנימז ייךמסמה ינייפאמיי לש החישה תבית <

 תונתינ ייקוית ינותנייו ייתואסריגיי ,י'תויוליעפ ןומושריי לש החישה תובית

 וא ייךמסמה ינייפאמיי לש החישה תביתמ ,''ךמסמייה טירפתמ תורישי השיגל

 .ינמיה וקלחב ,ייסילכה לגרסיימ

 שמתשמל ךירדמ - 0
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 סושייל םתוכייש יפל םיכמסמ צבקל ידכ תינבת יכמסמב תשמתשמ 6

 וא תונותיעל העדוה ,סקפ ומכ) ןנכותמ שומיש ,תופתושמ תונוכת יפל ,םייוסמ

 רפסמ .ייךמסמה ינייפאמיי ןיבמ םירחא סיטנמלא וא ןוסחא גוס ,(תופטעמ

 תורשקמה ורקאמ תודוקפ סיליכמ ,08011%6+ תכרעמ סע סינתינה תינבת יכמסמ

 623016( ךמסמ תחיתפ רשפאמ רבדה .0801%61 - ל תורישי ,םימושיי רפסמ

 - ב שדחיי) 62201161 - ב ךמסמ תריצי ,(יי6801%6% - ב תתפיי) סושיי ותוא ךותמ

 ךמסמה תרימשו (יי(02801%61 - ב שפחיי) םיכמסמ שופיח עוציב ,(יי( סו

 תינבתה יכמסמ לש אלמ רואת .(יי69018%61 - ב רומשיי) 08011861 - ל תורישי

 קלחב ,רוטרטסינימדאל ךירדמה לש 4 קרפב אצמנ ,68911%6ו םע סינתינה

 .י'םסימושייה תרדגהיי

 רושקה יסיסבה עדימה תא תללוכה ייתפטעמיי ןיעמכ שמשמ תינבתה ךמסמ

 .תונוש תונוכתו ןוסחא גוס ,סושיי ללוכ ,רוציל ךנוצרב ותוא ךמסמה גוסל

 הדעויש הריגמב ,ייתינבת יכמסמיי קיתב ללכ ךרדב סיקיותמ תינבתה יכמסמ

 תינבת יכמסמ רפסמ ללוכ הז קית .רוטרטסינימדאה ידי לע (יייללכיי ןוגכ) ךכל

 םסישדח תינבת יכמסמ תריציל .08011צ6( תכרעמ סע וקפוסש ,שארמ סירדגומ

 ךשמהב האר) ייךמסמייה טירפתמ ייאובייי - יישדחיי תורשפאב שמתשהל ןתינ

 ךמסמל תינבת ךמסמכ שמשל לוכי סילק ךמסמ םג .(יידיחי ךמסמ אובייי הז קרפ

 .שדח

/ 

 תאז השע .סיישיאה ךיכרצ יפל ,ךלשמ תינבת יכמסמ קית רוציל הצרתו ןכתי

 יישמתשמ תרדגהיי לש החישה תביתב .יישמתשמה תרדגהי' תינכות תועצמאב

 אשונל סחיתה) .ךלש תינבתה יכמסמ תא סיליכמה קיתהו הריגמה תא ןייצ

 .(2 קרפב ייליחתתש ינפליי
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 םיכמסמ תריצי

 : תוטיש רפסמ תועצמאב סישדח סיכמסמ תריצי רשפאמ ייךמסמייה טירפת

 .םייק תינבת ךמסמ לע ססובמה ,ירמגל שדח ךמסמ תריצי ₪

 .0801%61 - ב תעכ אצמנ אלש ךמסמ אובי ₪

 .תכרעמה ךותל ךמסמ תקירס ₪

 .ןקלחב וא ןלוכב ;םייקה ךמסמה תונוכתב שומיש ךות ,ךמסמ לופכש ₪

 טשדח ךמסמ תריצי

 א/!וסזספס | ט/סז6 לש ךמסמ ןוגכ) תינבת ךמסמ לש סייק בוק תקתעה ידי לע

 .ייקיריי ךמסמ אוה השעמל רשא ,שדח ךמסמ רצונ (1.0005 123 הדובע ווילג וא

 רחב זאו ייךמסמייה טירפתמ יישדחייב רחב ,ייתישארביימ שדח ךמסמ רוציל ידכ

 .תינבתה ךמסמב רוחבל שי תישאר .ייהריציייב

 תינגת ךמסמ תריחב

 :קית

 סוטטס ךיראתב ןכדוע תרתוכ

 הטויט 01293 6

 .ךינפב גצות ,תרחבש תינבתה

 .שמתשת וב תינבתה ךמסמ תא םסיליכמה קיתבו הריגמב רחב

 .יוצרה תינבתה ךמסמב רחב קיתבש סיכמסמה תמישרמ

 ךמסמל המיאתמה יי'ךמסמה ינייפאמיי לש החישה תבית .יירחביי לע שקה
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 דלקה ,(הז קרפ תלחתהב יי'ךמסמה ינייפאמיי האר) אשונהו תרתוכה רוזאב

 .ךמסמה אשונו תרתוכ תא

 ייביכראיי ,ייהרימשיי :ךמסמה ןוסחא ןפוא תא ןייצ י'ןוסחא גוסיי רוזאב

 .(ןמז קרפ הזיא רחאל) ייהקיחמיי וא (ןמז קרפ הזיא רחאל)

 תללוכ וז המישר .ךמסמה ךרעיו רצווי וב סושייב רחב ייסימושייייה תמישרמ

 .ךמסמה ססובמ וילע סיצבקה גוס תא דבעל סילוכיה סימושיי תומש

 .(רוטרטסמימדאל ךירדמב האר) וז המישר ךורעל לוכי רוטרטסינימדאה

 הנושארה הנוכתה גוסב רחב ,ייתונוכתייה רוזאב ייהנוכתה םשיי תמישרמ

 .יירבחמיי ןוגכ ,ךיישל ןיינועמ התא התוא

 רחבת אל סא .יי'תויחתרכהייכ תומיוסמ תונוכת רידגה רוטרטסינימדאהו ןכתי

 .תאז תושעל שקבתת ,ייתיחרכהייכ הרדגוהש הנוכתל ךרע

 םסימיאתמה ךרעה וא סשה תא אצמ ייהנוכתל סיכרע תריחביי תמישרמ

 סש אוהש ךרע ךיישל לכות ייטקייורפיי סשב הנוכתל ,אמגודל .הנוכתל

 םיעיפומ סניא סישרדנה סיכרעה סא .1994" םוסרפ עסמ" ,טקייורפה

 הז ךרעש ידכ .שדח ךרע וילע ספדהו גצומה טסקטה תא ןמס ,המישרב

 ןומיסה תבית תא ןמס ,תנמוסמה הנוכתה רובע המישרל עובק ןפואב ףסוותי

 ולאל טדפ תונוכתה לכל ללכ ךרדב הנימז וז תורשפא .ייןולימל ףסוהיי

 תורמל) ייסינעמנייו יירבחמיי ןוגכ ,0801%61 - ב סישמתשמ תומש תונייצמה

 .(וז הלועפ תונימז תא לטבל לוכי רוטרטסינימדאהש

 .ייהנוכתה ךרעיי תמישרב גצוי תרחבש ךרעהו ייףסוהיי ןצחל לע שקה

 ידי לע) חתפמ תולימ ןוגכ - תומיוסמ תונוכתל סיכרע רפסמב רוחבל לכות

 ןתינ .וצכ תורשפא רידגה רוטרטסינימדאה סא - (8 -ו 7 םיבלש לע הרזח

 רחאל .יירסהיי ןצחל לע השקהו ונומיס ידי לע תגצומה המישרהמ ךרע קוחמל

 ךותמ ,האבה הנוכתב ךרוצה תדימב רחב ,הנושארה הנוכתל סיכרע תריחב

 .ךילהתה לכ לע רוזחו ייהנוכתה סשיי תמישר

 ךמסמה רוקמ תא קייתל ןכיה ןייצל ידכ ייקויתיי תדוקפ ןצחלב שמתשה התע

 קיתב לדחמ תרירבכ סיירוקמה םיכמסמה תא תקייתמ 0801%6: .ויקתעהו

 סוקימ תא ןייצ ,רחא סוקמב רוקמה ךמסמ תא ןסחאל ידכ .ייהטויטיי

 רחב ,ןותחתה ילאמשה קלחבש ייינורטקלאי' רוטבו י'ףסוהיי לע שקה ,קויתה

 .יירוקמייב

 .תתנש תוארוהל םסאתהב קיותיו ךמסמ רצויי יירושיאיי שיקת רשאכ

 59 שמתשמל ךירדמ - 0
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 קייתלו תינבת ךמסמ ול עובקל לכות .סושיי לכמ 6389161 - ל בוק אבייל ןתינ

 .השיג תאשרה וילא ךל שיש יאנתב ,רחבתש קית לכב ,0401א6: ךמסמכ ותוא

 - ב רוציתש םסירחא סיכמסמל תינבת ךמסמכ שמשיש צבוק אבייל סג לכות

0 

 ייצבוק אובייי לש החישה תבית .ייאוביייבו יישדחייב רחב ךמסמה טירפתמ 1

 .ךינפב גצות

 ךמסמה ינייפאמ תמישר גוס תריחב

 ץבוק אובי

 :צבוקה תרדגה :םינייפאמ גוס

 | < האלמ םינייפאמ תמישר

 6 \0 3 61\ זס זה

 :םינמוסמ םיצבק < .דיחי בוק

 דומטעב דחא ובוק - םיצבק רפסמ

 ויורשפא

 ;תויורשבא אוביה

 םיצבק לובכש

 ש | בוק לע הביתכ ינבל הערחא

 :תינבחת ךמסמ

 (אכל]

 תינבתה יכמסמ לש החישה תבית תגצהל

 םש תא דלקה ,הנוילעה תילאמשה הניפב ייצבוקה תרדגהיי טסקטה תביתב 2
 סוקימ תא רתאל ידכ ''ףדפדיי תדוקפ ןצחלב רזעהל לכות .אוביל בוקה
 ,י'אבוקה תרדגהיי לש טסקטה תביתב ומש גצוי ,(<בוקב רחבתש רחאל .ץבוקה
 .צבוקה סוקימל אלמה ביתנה גצוי ויתחתמו

 גוסב רחב ,שדח תינבת ךמסמ תריציל וא תינבת ךמסמ אלל ,ךמסמ תריציל 3

 :ךמסמל ףרצל ךנוצרבש ייךמסמה ינייפאמיי

 תריצי תעב תגצומה ,תטרופמ החיש תבית איה האלמ םינייפאמ תמישר

 .(יידמסמ תריצייי האר) ךמסמ

 תללוכה ;החישה תבית לש תרצוקמ הסריג איה תיקלח םינייפאמ תמישר
 ,ונוכדע ,ךמסמה תריצי ךיראתל עגונה עדימה תרתי .תונוכתו אשונ ,תרתוכ
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 סינייפאמיי ןצחל לע השקהה סע סיגצומ - ייסושייה סשייו ייןוסחא גוסיי

 .י'םסיפסונ

 ,ריינה לע םימייקה םיכמסמ לע עדימ תרימשל שמשל לוכ* תרוכזת סושיר

 תרוכזתה סושיר .תכרעמל ואבו>י אלו ,08016( יכמסמכ סיעיפומ אל סהו

 סשל תאז ,כ05 ץבוק תריצי אלל ןתרימשו תורצק תורעה תריציל סג שמשמ

 .ןוסחא סוקמבו ןמזב ןוכסח

 :ךמסמה גוס רוזאב

 .(דומעל דחא) ייסיצבק רפסמיי וא יידיחי צבוקיי אביל ךנוצרב סא ןייצ ₪

 ללכ ךרדב םיללוכה םיצבק רפסמ םיתעל סירצונ הקירסמ האצותכ

 .(002צבוק 001ץבוק ןוגכ) בוקה סשב םיעיפומה סיבקוע סירפסמ

 \בוק סשב רחבת רשאכ .צבוקה סשב סוקמ לכב עיפוהל תולוכי תורפסה

 צבוקה סשב תועיפומה תורפסה הנפלחות ,הזכ צבוקמ קלח הווהמה

 סיצבקה לכ וגצוי ייסינמוסמ סיצבקיי תמישרב .(=) ןויויש ןמיסב

 .וז הכסמל סימיאתמה

 סייוצר יתלב סיצבק ריסהל וא ךרוצל סאתהב הכסמה תא תונשל לכות <

 .יירסהיי ןצחל תועצמאב

 לרוקמה המוקימב ךמסמה לש תירוקמה הסריגה תא ריאשהל ךנוצרב םא ₪

 ייסיצבק לופכשיי תורשפאהש אדוו ,0851%6: - ל הנממ קתעה אבילו

 קיתל ,6301%61 - ל בוקה רבעוי ,ןמוסת אל וז תורשפא םא .תנמוסמ

 .רוקמ יכמסמ קויתל עבקנש

 העדוה לבקל ידכ ייצבוק לע הביתכ ינפל הערתאיי תורשפאה תא ןמס ₪

 בתכיי אוביהמ האצותכו ,628011%6ו - ב םייק ההז סש לעב <בוקש הרקמב

 .2201%6 - ב םייקה לע אבוימה ץבוקה

 תבית ךותמו ייתינבת ךמסמיי לע שקה ,אבוימ ץבוקל תינבת ךמסמ ףרצל ידכ

 תריצייי האר) תינבתכ שמשיש ץבוקב רחב ייתינבת ךמסמ תריחביי לש החישה

 י'סינייפאמה גוסיי תריחב תורשפא תא לטבי וז תורשפאב שומיש .(י'ךמסמ

 .3 ףיעסב הרחבנש

 וא האלמ) ךמסמה ינייפאמ תמישר לש החישה תבית .יילחתהיי לע שקה

 .ךינפב גצות (תיקלח

 תאו ךמסמל קויתה סוקימ תא עובקל ,החישה תביתב סינותנ אלמל ידכ

 .יישדח ךמסמ תריצייי םדוקה קלחב רבסומכ ךשמה ,וב עצבל שיש תולועפה



 3 שסמההתתהתווווווו 7-00
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 יכמסמ קיתב ותוא קייתל בל םיש ,ייתינבת ךמסמיי רצוי התא סא <

 .ךלש תינבתה

 תומוקמב קויתל ףסונב ,ייהטויטיי קיתב לדחמ תרירבכ קייותי אבוימ ךמסמ

 אוצמל ,רשפאה תדימב הסנת 690116 .י'קוית ינותנייב ךכל ועבקנש םירחא
 הז עדימ סושרתו ,ייתרתוכיי וא יירבחמיי ןוגכ ,בושח עדימ אבוימה ךמסמב

 .יידמסמה ינייפאמייב

 םיצבק רפסמ אובי

 אוביייב ייסילכייה טירפתמ רחב ,סושיי ךותמ דחא צבוקמ רתוי אבייל ידכ
 .ייסיצבק

 = םיצבק אובי

 :ףבוקה תרדגה :תומדקתה חד

 ס:\ס טו טז
 :םינייפאמ גוס

 :םינמוסמ םיצנק < האלמ םינייפאמ תמישר

 ;תויורשפא

 םיצבק לופכש

 ש בוק לע הביתכ ינפל הערתא

 ש .ץבוק לכ אובי ינפל רושיא

 רוחבל ןתינש הדבועה דבלמ ,דיחי בוק אוביל המוד סיצבק רפסמ אובי ךילהת

 המכ ייףדפדיי ןצחלב רזעהל ןתינ .תוציחמ המכמ סיצבק לש לבגומ יתלב רפסמ

 יירסהיי ןצחלב שמתשה .סינוש סיננוכ וא תוציחממ סיצבק 'יףוסאליי ידכ םימעפ

 .אבייל ןינועמ ךניא םתוא םיצבק המישרהמ קוחמל ידכ

 שמתשמל ךירדמ - 0

 = "הר

| 

 ₪ הר

 ז קר

 + -ש]
 ז ה

 = גו אג

 0% הב רח

 - תר - הן רז

 ו

1-3 
 ₪ יי

1 
'- | --- 

 1 -ר]

 הווי
 ה ] קיי"

 ש-א
<- - 

 שץ
 ו ןיייי""

"= [ ₪ 
 'ף ₪ יה ו

 ה |

 ל ב
| 2 
 ו

₪7 )| 

2 
 < יי

 ב 70-
"9 

 רו ₪ לאל א ד |



-- 

 ושמה

 ךמסמב יסיסב לופיט 5 קרפ

 ריאשהל ידכ ייסיצבק לופכשיי תורשפאב רוחבל שי ,ייצבוק אובייי תיצקנופב ומכ

 אביילו הלש ירוקמה סוקימב םיכמסמהמ דחא לכ לש תוירוקמה אסריגה תא

 לבקל ידכ ,ייצבוק לע הביתכ ינפל הערתאי' תא ןמס .0301א61 - ל הנממ קתעה

 .סייקה לע בתכי אבוימה צבוקהו 6801161 - ב םייק אוביל צבוקה רשאכ הערתא

 ייךמסמה ינייפאמייב סיטרפ אלמל ידכ ייצבוק לכ אובי ינפל רושיאיי תא ןמסל שי

 הסנת 6301861 ,וז תורשפאב רחבת אל! הדימב .םיכמסמהמ דחא לכ לש

 וא ,תמייק איהו הרקמב ,אבוימה ךמסמה תרתוכב סינייפאמה רובע שמתשהל

 .ךמסמה תרתוככ בוקה סש תא עבקי

 5 3 שמתשמל ךירדמ - 63
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 תרוכזת תריצי

 לע ,ייתורוכזתיי שגמב יטמוטוא ןפואב קייותיש ,תרוכזת ךמסמ רוציל ןתינ

 ןמזו ךיראת עיגי רשאכ .רחא 6:801%6: שמתשמ לש וא ךלש הדובעה ןחלוש

 ,(יילוקיי תורשפאה תא תלעפה סא לצלציו) בהבהי ייתורוכזתיי שגמ ,תרוכזתה

 .בל תמושת ךירצמ ךמסמהש ךל עידוהל ידכ

 ןחלוש לעש י'תורוכזתיי סנכנ ראוד שגמ לא ךמסמ לכ ררחשלו-רורגל לכות

 שמתשמ לש ייתורוכזתייל סנכנה ראודה שגמל םיכמסמ חולשל וא ,ךלש הדובעה

 שמשיש תורעהל דחוימ קתפ ןיעמ רוציל סג ןתינ .(7 קרפב ייתופטעמיי האר) רחא

 .תרוכזתל

 סושיריי לש החישה תבית.ייתרוכזתייב זאו יישדחייב רחב יידמסמייה טירפתמ 1

 .ךינפב גצות ייתרוכזת

 ַ יחב רוז
 הנוכתה ךרע תריחב רוזא תרוכזתה תרתוכ

 | יו יו ו ]ו ]ו רי

 :הנוכתה םש

 ןעמנ
 ;הנוכתה ךרע

 :הנוכהל םיכרע תריחב

 - | ןולימל ףסוה

 החישה תבית תגצהל תרתי תגצהל | תרוכזתל טסקטה
 קויתה ינותנ לש יבגל עדימה
 ךמסמה ינייפאמ

 תביתב) .תרוכזתה תא קייתו תונוכתב רחב ,העדוהה חסונו תרתוכה תא אלמ 2

 גוסב רוחבל לכות ,ייסיפסונ סינייפאמיי ןצחל תועצמאב םסיעיגמ הילא החישה
 .יירושיאיי לע שקה (.שרדנכ ,תופסונ תולועפבו ,סושייב ,ןוסחאה
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 תלעפהל ןמזהו ךיראתה תא סנכה י'תרוכזת יכיראת תעיבקיי החישה תביתב 3

 .תרוכזתה

 .ךלש ייתורוכזתיי שגמב קיותת תרוכזתה .יירושיאיי לע שקה 4

 :תרוכזתה ןמז וא ךיראת יונישל

 .ותוא חותפל ידכ ,ייתורוכזתיי שגמל ךיישה םסלצה לע הלופכ הציחל צחל 1

 .תרוכזתה תא ןמס 2

 "תרוכזת יכיראת תעיבקיי לש החישה תבית .ייסיכיראת רדגהיי ןצחל לע שקה 3

 וא תחא תרוכזת עוציבל ןמזה וא/ו ךיראתה תא תונשל לכות הבו ךינפב גצות

 .רתוי

 כי ולי

 [נמז עינהוע תודוכזת גצה

 וא יחכונה ךיראתה עבקנ ןהב תורוכזתה לכ תא הגיצמ ייתורוכזתייה תמישר

 תוקיותמה תורוכזתה לכ תא גיצהל ידכ .הלועפ עוציבל ךיראתכ ,םדוק ךיראת

 תויחכונה תורוכזתה לכ ךינפב וגצוי .ייתורוכזתה לכ תא גצהיי לע שקה ,קיתב

 .תוידיתעהו

 5-5 שמתשמל ךירדמ - 0[
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 = ךמסמ תקירס

 .6 8016( - ל אובי עוציבו סידומע תקירס ידי לע שדח ךמסמ רוציל ןתינ

 - 7 תקירסיי לש החישה תבית .ייהקירסייב זאו יישדחייב רחב ייךמסמייה טירפתמ 1

 . .ךינפב גצות יישדח ךמסמ

 :רמ
 = =" = דה | ע שמשמש וה מממ

 ו רד ] םידומע רפסמ

 . טלפה ץבוק גוט

 וו = דומעה תגצהל (008) טסקט רוזחיא | + זז
 הקירסה ךלהמב תיטסוטוא הנוצח | םסא

 - : הרש (008- הקירס תעב) עויס

 וון" ןמיס ןוקיתל
 1: דאג הקירסה תומדקתה רורב יתלב

 ו : 2 רמדא

 . יחכונ דומע
 .ּ א
--=₪ 1 

 קרוס תורדגה

 ב נסב

 הקירסה ךשמב ךשמהל הנתשמ
 ךילהתה סויס סע רושיאלו

 קרוסה תרקבל ,האבה החישה תבית תא גיצהל ידכ ייקרוס תרדגהיי לע שקה 2

 :ךלש

 שמתשמל ךירדמ - 0 586
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 םיעצוממ סיכרע יפל יטמוטוא ןפואב תועבקנ םידוגינהו רואה תגרד
 הנטקההו הלדגהה רותפכ תא רורג ,ךרע יונישל
 יוצרה ךרעה תא דלקה וא םיציחה לע שקה

 קרוסה תרקנ

 לש הרוצהו לדוגה תרדגה
 : קרסנה רוזאה

 לש שדחמ סוקימל
 קרסנה רוזאה
 תקירסל .הביתה ךותב
 רזעה ,זכרמב רוזא
 וז תרגסמב

 הנטקה/הלדגה
 חטשה לדוג לש
 הקירסל דעוימה

 * םייצניא א 0

 הנוילע תילאמשה הניפה תעיבק הנותחתה תינמיה הניפה תעיבק

 (0,0) ןמיסב (0,0) ןמיסב

 ןולחב םסיוותה םא .שמתשמ התא וב קרוסה גוסב יולת רואה תמר תוסיוו

 סיוותה סא .רואה תמר תא הלעה ,םיעלבנ וא םיכלכולמ סיארנ הנומתה

 רואה תומר תעיבקל םיפסונ םיטרפל .המרה תא ןטקה ,סירובשו סיקד

 .ךתושרבש קרוסל ףרוצמה שמתשמל ךירדמל הנפ ,סידוגינהו

 תוא לכב רוצעת הקירסה תינכותש ידכ ,ייעויסיי תורשפאה תא ןמסל לכות 3

 שומיש .006: עוציב ידכ ךות ,הנוכנה תואב ךתריחבל ןיתמתו הרורב הנניאש

 תינכות ידי לע יוהיזל השקו רורב וניא ןמיסה רשאכ יחרכה וז תורשפאב

 .הקירסה

 ףרוציש תינבת ךמסמב רוחבל לכות ,הקירס עוציבל סינותנה תסנכה רחאל

 קרסנה ץבוקל ףרוצת ,תינבת ךמסמב רחבת אלו הדימב .קרסנה ץבוקל

 .ייהאלמ םינייפאמ תמישריי

 קלחב אצמנה ,יילחתהיי ןצחל לע שקהו קרוסב ןושארה דומעה תא סקמ 4

 רוזאב ןיוצת התומדקתהו ליחתת הקירסה .החישה תבית לש ןותחתה ינמיה

 דומעה רפסמ גצוי ,ןושארה דומעה תקירס רחאל .ייהקירסה תומדקתהיי

 5-7 שמתשמל ךירדמ - 0
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 הגוצתייב תרחב םא .יייחכונ דומעיי הנוכמה טסקטה תביתב אבה

 .ןושארה דומעה ךינפב גצוי ,ייתיטמוטוא

 רפסמ תא ספדה ,ןושארה דומעה לש תרזוח הקירס תכירעב ךרוצ שי םא

 לע שקה ,שקובמה דומעה תקירסל .יייתכונ דומעיי טסקטה תביתב דומעה

 .יידשמהיי

 בלש לכב .םסישרדנה סידומעה לכ תא קורסל ידכ 5 -ו 4 סיבלשה לע רוזח

 .הקירסה תלועפ תא קיספהל ידכ ייקספהיי ןצחלב שמתשהל לכות

 תקירס רחאל ליעפל ייךשמהיי ןצחל ךופהי ,ייטסקט רוזחיאייב תרחב סא

 ,וקרסנש סידומעה לכ לע 008 תחא הקירסב עצבל ידכ .ןורחאה דומעה

 רוזחיא סשל הנומת תניעט לע העדוה ךינפב גצותו ייךשמהיי לע שקה

 .טסקטה

 יירושיאיי לע שקה ,ךרוצה תדימב 0068 עצובו סידומעה לכ וקרסנש רחאל

 ןפואב ךמסמה תא אבייל ליחתת 6:31 .(י"ךשמהיי/ייקספהיי היה ןכ ינפל)

 לעב ךמסמ רוציל ידכ ,ןושארה דומעל סינייפאמ תמישר גצות .יטמוטוא

 .ףסונ ךמסמ קורסל ךנוצרב סא לאשת אוביה םלשוי רשאכ .סידומע רפסמ

 ינייפאמב ייאלמ סקדניאייב רחב ,(11"+ ןוגכ) הנומת צבוק לע 000% עצבל ידכ

 לע 068 תלועפ עצבל ךנוצרב סא לאשת רשאכ. הנומתה לש ךמסמה

 .ךינפב גצות 06₪ -ה לש החישה תבית .ייוכיי שקה ,הנומתה

 שמתשמל ךירדמ - 6
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 ךמסמ לופכטנ

 ךות ,(280%6ז - ב אצמנה םייק ךמסמ לופכש ידי לע שדח ךמסמ רוציל ןתינ

 ןתינה שדח רוקמ ךמסמ רוציל לכות וז הרוצב .ויתונוכתמ קלח לע הרימש

 .ישפח ןפואב הכירעל

 .שדחה ךמסמל סיסבכ שמשי רשא ךמסמב רחב 1

 '...ל המוד שדחייב רחב ייךמסמייה טירפתמ 2

 ירוקמה ךמסמה לש תונוכת ולא ןייצ ייהמוד שדח ךמסמיי החישה תביתב 3

 .קיתעהל ךנוצרב

 .יידץמסמה ינייפאמיי ןיב םימושרה סיכרעה ןה תונוכת

 .(ייקוית ינותניי) רוקמה ךמסמ קיותמ סהב (סי)סוקימה תא גצימ קוית

 .רוקמה ךמסמל רשוקמה בוקה ךמסמה ףוג

 .רוקמה ךמסמל ופסונש ,תורעהה לכ תורעה

 בוק תקירסמ האצותכ רצונש ךמסמל תפרוצמה טסקטה תסריג ₪

 .(ידמסמ תקירסיי האר) הנומת

 .הפטעמ ךמסמ תלבקל םישמתשמה תמישר םינעמנ

 תפסוה סשל גצות ייךמסמה ינייפאמיי לש החישה תבית .יירושיאיי לעשקה 4

 .שדחה ךמסמב עוציבל תולועפ לע עדימו קויתל סוקימ ,ןוסחא גוס ,תונוכת

 ךמסמ (תרבעה וא) תקתעה

 .ררחשו-רורג תטישב שומיש ךות ינשל דחא קיתמ םיכמסמ קיתעהל לכות

 ,רוקמה ךמסמ תכירע םע .ךמסמה קויתל ףסונ סוקימ תרצוי ךמסמ תקתעה

 .םאתהב םירחאה ךמסמה יקתעה לכו הז קתעה הנתשמ

 .קיתעהל וא ריבעהל ךנוצרבש (סי)ךמסמב רחב ,תגצומה המישרהמ 1

 .די תרוצל ךופהיש ךכ רבכעה תרזעב ןמסה תא זזה 2

 תא ררחש ,חנצמל תכפוה דיה רשאכ .ךמסמל דעיה קיתל דיה תא אבה 3

 .קיתל ףרוצי ךמסמה .רבכעה

 5 9 שמתשמל ךירדמ - 0[
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 לע שקה ,ולש ייירוקמייה םוקימב ךמסמה תא ריאשהלו קתעה רוציל ידכ 4

 סקמלו ןושארה קתעהה תא ריסהל ידכ) .תגצומה החישה תביתב ייקתעהיי

 .(יירבעהיי לע שקה ינש קיתב ותוא

 םיכמסמה תמישרב ךמסמה ןומיס ידי לע ,ךמסמ תקתעהל תפסונ ךרד תמייק

 שומיש ךות) ייקוית ינותניי לש החישה תבית תחיתפו ,אצמנ אוה וב קיתב

 תביתב .(ייסילכה לגרסייב קוית ןייצמה ןצחלב וא ייקויתיי - ייךמסמייב ,טירפתב
 ךל שי וילא םוקמ לכל ךמסמהמ קתעה ףיסוהל לכות ייקוית ינותניי לש החישה
 .השיג תאשרה

 תמישרמ ,שופיח תמישרמ ךמסמ ריבעהל וא קיתעהל לוכי ךניאש בל םסיש <

 .י"יהפשא לסיימ וא תכרעמה יכמסמ

 שמתשמל ךירדמ - ו[
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 םיכמסמ תחיתפ

| ₪ 

 24 שמתשמל ךירדמ - 0

 .השיג תאשרה ךל שי וילא ךמסמ לכ חותפל לכות

 הדובעה ןחלוש יקיתב

 סלצ לע הלופכ הציחל חל ,הדובעה ןחלוש לעש קיתב אצמנה ךמסמל תשגל ידכ

 שמתשה ,הדובעה ןחלוש לע וניאש קיתב קיותמה ךמסמל תשגל ידכ .קיתה

 אמגודב ומכ תגצומ םיקיתהמ דחא לכב םסיצבקה תמישר .ייסיקיתה תמישרייב

 :האבה

 1994 ביבא םוסרפ עסמ -קית

 ידי לע רצונ | הסריג | | סוטטס ךיראתב ןכדוע = תרתוכ ו

 הטויט 2004 ביצקת 5

 הטויט 04 הדובע תינכות | 5

 הטויט | 04 הזרכה 5%

 תונוחיעל העדוה
 הטויט

 שקה ,(םי)ךמסמה סש לע הלופכ הציחל ץחל וא (םיכמסמה וא) ךמסמה תא ןמס

 ךמסמה רצונ וב סושייה ."םילכה לגרסיי לש ינמיה קלחבש הכירעה ןצחל לע

 .ןמוסמה ךמסמה וב גצויו (תעכ לעופ וניאו הדימב) לעפוי

 םושיי ךותמ

 - ל השיג תורשפאמה 6991186 לש ורקמ תודוקפ תוצבושמ סימיוסמ סימושייב

 האר) תינבתה יכמסמ סה ורקאמה תודוקפ רוקמ .סושיי ותוא ךותמ

 ךותמ 6801%6 ךמסמ חותפל ךנוצרב סא .(הז קרפ תישארב ייתינבת ךמסמיי

 רחאל ,סק5מא זא 64 8ז1א₪ז - ב ,םושייה לש 11.5 טירפתמ רחב ,ליעפ סושיי

 .שקובמה ךמסמה תא חתפו רתא ןכמ

 0 ית
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 םיאבוימ םיכמסמ תפלחה

 סייקה בוק לש תרזוח הקירסל וא רזוח אוביל קקדזהל יושע התא סיתעל

 םיכמסמה סע) ולש ייךמסמה ינייפאמיי לע רומשל תנמ לע .0401%6ז ךמסמכ

 תורשפאב שמתשה ,(תואסריגו ,תולועפ ,קוית יבגל עדימו וילא םסיפרוצמה

 ,םידומע רפסמ ילעב סיצבק תינש אבייל ידכ .ייךמסמייה טירפתבש ייהפלחהיי

 - ''הפלחהייב רחבו ,םיאבוימה סיצבקהמ רצונש ךמסמה תא ןמס

 אוביה ךילהתו סיירוקמה סיצבקה ביתנ תא אלמל שקבתת .ייסיצבק/צבוקיי

 .לעפוי

 תופיצר תא ליעפהל ידכ ייוקרסנש (םי)דומעיי-ייהפלחהיי תורשפאב שמתשה

 לש החישה תביתב .הז קרפב ייךמסמ תקירסיי קלחב תראותמה הקירסה

 קורסל שיש דומעה רפסמ תא יייחכונ דומעיי טסקטה תביתב דלקה ,הקירסה

 .ירוקמה ךמסמב ללכיי דומעהו לעפות הקירסה .שדחמ

 םיכמסמ תקיחמ

3 
 הפשא לס

 ךמסמ תקיחמל הרישיה ךרדה אוה ךלש הדובעה ןחלוש לעש הפשאה לס

 .קית יכמסמ תמישרמ

 .ררחשו-רורג תטישב שמתשה ,ייהפשא לסיי לא ןמוסמ בוק תרבעהל 1

 לגרסייב ייהפשא לסיי ןצחל לע שיקהלו בוקה תא ןמסל לכות ,ןיפילחל

 ."םילכה

 החישה תביתב ןמס ,0891%61 ךותמ ונממ סיקתעהו ירוקמ ךמסמ ריסהל ידכ 2

 ריסהל ידכ .ייהיקיתהמ םינמוסמ סיכמסמ קחמיי תורשפאה תא תגצומה

 רסהיי לע שקה ,היקיתהמ ותוא קוחמל :לכמ החותפ המישרמ ךמסמ

 .ייתיחכונ המישרמ םינמוסמ סיכמסמ

 .ייהפשא לסיי קיתב ורמשי היקיתהמ ורסוהש סיכמסמה .יירושיאיי שקה 3

 שמתשמל ךירדמ -
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 :תפשאה לסמ ךמסמ תרזחהל

 .קיתה תא חותפל ידכ ייהפשא לסיי ןצחל לע הלופכ הציחל צחל 1

 ייהקיחמ לטביי ןצחל לע שקה ,הרזחהל (סיצבקה וא) בוקה ןומיס רחאל 2

 ךינפב גצות .הפשאה לס יכמסמ תמישר לש ןוילע ינמיה קלחב אצמנה

 :העדוהה

 י!םינמוסמ סיכמסמ תקיחמ לוטיביי

 סא .סיירוקמה סהיקיתל ורזחוי םסינמוסמה סיצבקה ,יירושיאיי שיקת םא 3

 .הפשאה לסב וראשיי סיצבקה ,יילוטיביי שיקת

 : דחאכ היקיתהמו ייהפשאה לסיימ סתרסה ךות ,תטלחומ סיצבק תקיחמל

 :העדוהה גצותו ייקחמיי לע שקה 1

 ייסינמוסמה סיכמסמ תותימצל קחמיי

 .ייהפשאה לסייב סתראשהל יילוטיביי וא ,םיכמסמה תקיחמל יירושיאיי שקה 2

 םיכמסמ שופיח

 גוויסו רותיאב תיתועמשמ הרזע ךל תקפסמ 68916( לש שופיחה תיצקנופ 5

 .רחבתש טסקט תזורחמ וא תונוכת ,תרתוכ ,ךיראת יפל סיכמסמ

 ידכ ,תע לכב ןונעיר רובעל תולוכיו הדובעה ןחלוש לע תורמשנ שופיח לכ תואצות

 .תשרל הנורחאל ופסונש סיכמסמ סג וליכיש

 סע תגצומה ,החישה תביתמ סהב רוחבל ןתינ .שופיח יגוס השימח סימייק

 .לשארה טירפתהמ יישופיחיי תריחב

 ןמז קרפ לע סיססובמ - ייהריגמייבו ייהיקיתייב - סינושארה שופיחה יגוס ינש

 .ולש ירודיסה רפסמה יפל ךמסמ שופיחל שמשמ ייךמסמ דוקיי יפל שופיח .רדגומ

 תורדגומה ךמסמה ףוגמ םילימ לע ססובמ ייטסקטה לכב וא תונוכתיי יפל שופיח

 ,קית רחא קית ;םיקיתב שופיח ךמצעב עצבמ התא ייינדייי שופיחב .ךדי לע

 סיכמסמה תא איצומו ,םיישחומ סיקיתבו הריגמב ףדפדמ תייהש יפכ קוידב

 תא תללוכה המישר איה 0851%61 - ב שופיחה תאצות .ךלש שופיחל סיעגונה

 .סישרדנה סיכמסמה תומש

 5-3 שמתשמל ךירדמ - 0%
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..\ 

 הריגמבו היקיתב עופיח

 תלפיט סהב סיכמסמה לכ רחא ךלש הריגמב וא היקיתב שפחל הלוכיל 1%

 .תרדגהש סיוסמ ןמז קרפב

 תואצותייבו יישדחייב רחב ,ןיפילחל) ישארה טירפתהמ יישופיחייב רחב 1

 .('הדובעה ןחלושיי טירפתמ יישופיחה

 סש תתל לכות ,ייסשיי טסקטה תביתב ,יישופיחייה לש החישה תביתב 2

 .יירושיאיי שקהו ייהריגמייב וא ייהיקיתייב רחב ןכמ רחאל . שופיחה תמישרל

 יכיראתב רחב ,ךינפב גצותש החישה תביתב ,שופיחל סיכיראת חווט תרדגהל 3

 תא גיצתו שופיחה תא עצבת 69016 .יירושיאיי לע שקהו סויסו הלחתה

 .תואצותה תמישר

 ךמסמ דוק יפל שופיח

 לש ירודיסה רפסמה .ול עבקנש ירודיסה רפסמה יפל דיחי ךמסמ שפחל ןתינ

 .יידמסמה ינייפאמיי לש החישה תבית שארב ,תרתוכה תרושב עיפומ ךמסמ

 תואצותייבו יישדחייב רחב ,ןיפילחל) ישארה טירפתהמ יישופיחייב רחב 1

 .("'הדובעה ןחלושיי טירפתמ יישופיחה

 תביתב שופיחה תמישרל סש תתל לכות יישופיחייה לש החישה תביתב 2

 .יירושיאיי לע שקהו ייךמסמ דוקייב רחב ןכמ רחאל .ייסשיי הנוכמה טסקטה

 ליכהל לוכי) שופיחל ךמסמה לש ירודיסה רפסמה תא אלמ ,שקבתת רשאכ 3

 .(תורפס 10 דע

 תרתוכ לולכתש ,שופיחה תואצות תמישר תא גיצתו ךמסמה תא שפחת 3%

 .דיחי ךמסמ לש

 טסקטה לכב וא תונוכת יפל שופיח

 סקדניא עוציב תורשפא תמשוימ טסקטה לכב וא תונוכת יפל שופיחה תועצמאב

 ןייפאמ יפל םיכמסמ שופיח עוציב תרשפאמ וז תדחוימ הנוכת .טסקטה לש אלמ

 יפל וא/ו ,ולש ייךמסמה ינייפאמייב םיכמסמהמ דחא לכל ועבקנש ,רתוי וא דחא

 ונתינש ,תויוות ןדוסיב ןה ייתונוכתייה .ומצע ךמסמה ךותב טסקט תזורחמ

 תואצמנש םילימ השעמל ןה טסקט תוזורחמ ;ולש תרתוכל ףסונב ךמסמל

 שמתשמל ךירדמ - 0[
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 ,תונוכתל סינמוסמה סיכרעה ועבקנ סהל רשא ולא םיכמסמ קר .ומצע ךמסמב

 .שופיתה תואצות תמישרב ועיפוי ,טסקטה תזורחמ תא סיללוכה וא

 ליחתתש ינפל

 שופיח רובע אלמ סקדניא תריציל יארחאה אוה 680161 לש םיצבקה תרש

 ונתשהש סיכמסמה לכ לש סקדניאל סתסנכה תא חיטבהל ידכ .םיכמסמ

 : תואבה תולועפה תא עצב ,הנורחאל

 עוציבל תורשפאהו סיצבקה תרש תלעפה תא רוטרטסינימדאה סע אדו 1

 .(רוטרטסינימדאל ךירדמהלש 5 קרפב רבסומ) אלמ סקדניא

 סיצבק אוביייב רחב זאו ייסילכייב רחב ,ייהדובעה ןחלושיי טירפתמ 2

 .(חוגשמה תא תלעפה אל סא םג) ייסירקובמ

 .יילחתהיי לע שקה ,ךינפב גצותש החישה תביתב 3

 עופיחה עוציב

 | יישופיחה תואצותייבו יישדחייב וא) יישופיחייב רחב ישארה טירפתהמ 1

 .(יהדובעה ןחלושיי טירפתמ

 תביתב ,שופיחה תמישרל סש אלמל לכות ,יישופיחייה לש החישה תביתב 2

 .ייסשיי טסקטה

 לש החישה תבית .יירושיאיי שקהו ייטסקטה לכ וא תונוכתיי תא ןמס 3

 .ךינפב גצות יישופיחייה

 5-5 שמתשמל ךירדמ - 60+
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 ג0:- 2

  ווה-
 .% יורה

 [₪ לכ
 , טי

 [/ [7 בבא טסקטה רוזא

 ו ל :הנוכת ךרע

 "שר - הנוכתה תריחב רוזא

 ;הלועפל םיאנת
 | ה

 פש] הלועפל סיאנת ינצחל

, 

 - 1 :ךירזאת דע :ךיר[ז+[רקב
 נ 5 סיכיראת חווט רוזא

 ן לע
 ןח .שופיחל םיאנתה תא אלמ ,החישה תבית שארבש ייטסקטייה רוזאב 4 5

 ְ == תסנכהב הרזעכ ,וא ינדי ןפואב שופיחל טסקטה תא דילקהל ךתורשפאב
4 

 ו תא סינייצמה סינצחל תרדסב שמתשהל לכות ,םילאוטסקט סיטנמלא

 1 רז ותב שמתשהל ןתינ .יי'תונוכתיי'ה רוזאב םסימקוממו ייהלועפל סיאנתייה

 0 | ות ןויצל (:) הלאש ןמיסב וא ,סיות תצובק לכ ןויצל יללכ ותכ (*) תיבכוכה
 .דיחי "יו רי

 ספדהו ייהנוכתה סשייב רחב ,שופיחה טסקטל הנוכת לש תיטמוטוא הסנכהל

 רוזאל סנכוי תנמיסש ךרעהו ייףסוהיי לע שקה .ייהנוכתה ךרעיי תא הרובע

 ייטקייורפייב הנוכת רובע רחבת סא אמגודל .ןמסה תסינכ סוקמל טסקטה

 69'':האבה הרושה טסקטה רוזאל סנכות ,י'1993 םוסרפ עסמיי ךרעבו

 עבוקו י'הנוכתה סשיי תא ןאכ גציימ 69 ותה .1993" סוסרפ עסמ = טקייורפ

 .הנוכתל רדגוהש ךרעה תא שפחת 68016 - ש

 ,1993" םוסרפ עסמי' : תזורחמה תא טסקטה רוזאב תינדי סיפדת םא < 8

 .םיכמסמהמ דחא לכ ףוגב טסקט תזורחמ התוא קוידב שפתת 6%
=) 

 | = שמתשה ,רחבנה ךרעל תומכ ףרצל וא הנוכתל ףסונ ךרע ,טסקט ףיסוהל ידכ

 י . :י'תלועפל סיאנתיי םינייצמה סינצחלב

 \ |%(- תוזורחמ וא תונוכתה (לכ וא) יתש תואצמנ סהב סיכמסמ סתוא קר םגו

 ן ₪ םא ,אמגודל .יישופיחה תואצותיי תמישרב ועיפוי ,תונמוסמה טסקטה
| | 

 | מ

2 

)- 

 ₪ שמתשמל ךירדמ - 6
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 םיכמסמה לכ ,יי199! םגו ביצקת = חתפמ תולימ 6₪0,'' איה שופיחה תזורחמ

 דעו 1991 -מ ךיראתה סהב ללכנו חתפמ תלימכ ביצקת הלמה העבקנ סהב

 .שופיחה תואצות תמישרב ועיפול ,9

 תמישרב ועיפוי ,ורחבנש תונוכתהמ תחא תוחפל סיללוכה סיכמסמה וא

 .יישופיחה תואצותיי

 תא םיליכמ אפו סדוקה ךרעה תא סיליכמה סיכמסמ סתוא קר אל (םגו)

 = רבחמ 6₪)י' איה שופיחל תזורחמה סא ,אמגודל .המישרב ועיפוי ,אבה ךרעה

 סהב סיכמסמה לכ רחא שפחת תכרעמה ,ייןימינב = רבחמ 6) אל םגו תור

 ,(ךרעכ) ףסונ רבחמ סהב סשרנ אל רשאו רבחמה סשכ תור לש המש עיפומ

 .ןימינב ונניא רדגוהש רבחמ סש רשאכ וא

 שופיחל טסקטה תזורחמ סא ,אמגודל .בכרומ יוטיבל סיירגוס ףיסומ ( )

 לכב ,ייהשמ = ןעמנ ₪ וא םייח = ןעמנ (69) סגו תור = ןעמנ (9'' איה

 תור וא סייחו תור סינעמנכ ועיפוי שופיחה תואצות תמישרב סיכמסמה

 .השמו

 הסריגה תא ריאשמו ,טסקטה רוזאב סושרה טסקטה תא קחומ הלועפ לטב

 .(שופיח רחאל) הרמשנש שופיחה תרדגה לש הנורחאה

 סיכיראתה רוזאב אלמ ,שופיחל טסקטה תזורחמ סושיר תא סייסתש רחאל

 םיכמסמה תא קר וליכי שופיחה תואצות .שופיחל סיכיראתה חווט תא

 .תרדגהש ןמזה קרפב ולפוט רשאו ורחבנש סינוירטירקה לע סינועה

 .תואצותה תמישר תא גיציו שופיחה תא עצבת 63016 .יילחתהיי לע שקה 6

 ידי לע תע לכב שופיחל סיאנתה תא תונשל וא תואצותה תמישר תא ןנערל לכות

 .תיתחתבש (סנפ) שופיחה ןצחל לע השקהו (ותוא חותפל ידכ) סלצה לע הציחל

 רוחבל לכות ,ןיפילחל .ךינפב גצות ייטסקטה לכב שופיחיי לש החישה תבית

 ןחלושיי טירפתמ י'תונוכתיי תורשפאב רוחבל זאו שופיחה תואצות תמישרב

 .י'הדובעה

 לש סלצב רחב ,טסקטה לכב עצובש שופיח לע ססובמה שדח שופיח עוציבל <כ

 .ייל המוד שדחייב רחב ייהדובעה ןחלושיי טירפתמו תעציבש שופיחה תואצות

 .שופיתל סיכרעה תא שרדנכ הנשו רחא סש השדחה המישרל ןת

 5 7 שמתשמל ךירדמ - 0[



 ךמסמב יסיסב לופיט 5 קרפ

 טסקטה לכב םדקתמ שופיח

 :ןלהלדכ סינתשמ רפסמב שמתשהל ןתינ רתוי סכחותמ שופיח עוציבל

 .ךמסמה לש יגול קלח ותואב אצמהל תוכירצ סישפחמ ןתוא סילמ יתש -

 רבסומכ ,ו/ץ/\ ₪ /\ א86//.15: \בוקב רוטרטסינימדאה ידי לע רדגומ ייקלחייה

 "תוריכמ - תכרעהיי רחא שופיח ,אמגודל .רוטרטסמימדאל ךירדמהלש 7 קרפב

 .ךמסמה לש קלח ותואב תוריכמו תכרעה סילימה תא שפחת 690161 - ש ןייצמ

 .2הלימ פל סילמ ח -מ רתוי קוחר תמקוממ תויהל לכות אל 1הלימ ם+

 הניא י'תכרעהיי הלימהש תנייצמ י'תוריכמ 5+ תכרעהי' תזורחמה ,אמגודל

 תכרעהיי טפשמב ומכ ,תוריכמ הלימה פל םילימ 5 - מ רתוי אובל הלוכי

 יילעופב הרבחה תוריכמ לע התלע תוריכמה

 :רחא סילמ ח - מ רתוי קוחר תמקוממ תויהל הלוכי אל 1הלימש ןייצמ ם-

 אל תכרעה הלימהש תנייצמ י'תוריכמ 8- תכרעה'' תזורחמה ,אמגודל .2הלימ

 טפשמב ומכ ,תוריכמ הלימה ירחא סילימ הנומשמ רתוי תקחורמ תויהל הלוכי

 ."תוריכמה תכרעה לע הברהב ולע וז הנש תוריכמיי :אבה

 ,הינשל תחא תובורק תויהל תוכירצ תזורחמב סילמה ח ש ןייצמ ...+-ם וא ח-+

 .(ירחא וא ינפל) ןתעפוה רדסל תובישח אלל

 .תורדגומה סילימל תופדרנ סילימ סג שפחל הכירצ 6401861 - ש ןייצמ =

 םודיקיי דבלמ לולכל לכות האצותה ''תוריכמ סודיק = 'ירחא שופיחב ,אמגודל

 י"םוסריפיי וא ''קווישיי סילימה תא סג ,י'תוריכמ

 ינדי שופיח

 ידכ ,ינדי ןפואב םיכמסמ סיקיתעמ וילא קיר שופיח ןולח רצוי הז שופיח גוס

 סיקיתו י'סיקיתה תמישריי תא חתפ םיכמסמ תריחבל .םיכמסמ תמישר רוציל

 תומש .המישרב סתוא ררחשו-רורג ןכמ רחאלו ,הדובעה ןחלוש לע סירחא

 .קיתה יכמסמ תמישרב ועיפוי תרחבש סיכמסמה

 שמתשמל ךירדמ - 0[
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 םינייננה ןכות

 ךמסמב סדקתמ לופיט 6 קרפ

 6-1 םילכה לגוס

 6-1  םיכמסמ רפסמ

 6-2  םידיחי םיכמסמ

 6-3  תורעה תפסוהו ךמסמ תגצה

 6-3  דומע תגצה

 6-4  ךמסמל תורעה תפסוה

 6-4  תורעה תכירעו הגצה

 6-5  תורעה תקיחמ

 6-5  ךמסמ תספדה

 6-5  סקפב ךמסמ חולשמ

 6-5  ותליענו ךמסמ לע המיתח

 6-6  ךמסמ תלאשה

 6-8 ןויכראל ךמסמ תרבעה

 6-9  תויוליעפ ןומושר

 6-11  ךמסמב לופיטה תולועפ םוכיס
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 םילכה לגרס

 ךמסמב סדקתמ לופיט 6 קרפ

 תויצקנופ ללוכ ,ייהדובעה ןחלושיי לש ןותחתה קלחב אצמנה ,"סילכה לגרסיי

 קלוחמ "םילכה לגרסיי .תגצומה המישרב סינמוסמה סיכמסמה לע תולעופה

 .ךדי לע ונמוסש םיכמסמ תצובק לע לעופ ילאמשה קלחה : סיקלח ינשל

 דימת תלעופ ,הרחבנש היצקנופה .דיחי ךמסמ לע תולעופ ינמיה קלחה תויצקנופ

 .שיגדמ ןבלמב ףקומה ךמסמה ,רמולכ ; יי*תכונייה ךמסמה לע

 םידכמסמ רפסמ

 רשפאמ ,ייהדובעה ןחלושיי תיתחתב אצמנה ,"םילכה לגרסיי לש ילאמשה קלחה

 .תחא הנועבו תעב םיכמסמ רפסמב לופיט

 המישרב םיכמסמה לכ תא ןמס

 המישרב סיכמסמה לכ ןומיס תא לטב

 םינמוסמ םיכמסמ המישרהמ רסה

 מנ |

 םינמוסמ םיכמסמ לאשה

 םינמוסמ םיכמסמ קחמ

 םינמוסמ סיכמסמ ןויכראל רבעה

 התוא תלעפהו םיכמסמ רפסמ ןומיס רשפאמ "םילכה לגרסיי לש הז קלח

 םיכמסמ ןומיסב תועייסמ תונושארה תויורשפאה יתש .סלוכ לע היצקנופה

 ,הפטעמל סיכמסמ ףרצל ,םיכמסמ קיתעהל היהי ןתינש ידכ ,תגצומ המישרמ

 תונתינה ,ייןומכראל רבעהייו יילאשהיי תויורשפאה .תופסונ תולועפ עצבלו

 .הז קרפ ךשמהב תורבסומ ,ייךמסמייה טירפתמ סג הלעפהל

 6 1 שמתשמל ךירדמ - 0[



 ךמסמב םדקתמ לופיט 6 קרפ

 םידיחי םינכמסמ

 .םידדוב םיכמסמ ךורעלו גיצהל ךל רשפאמ "םילכה לגרסיי לש ינמיה קלחה

 .(שיגדמ וקב ףקומ) יחכונה ךמסמה היהי לפוטמה ךמסמה

 יחכונה ךמסמה תא גצה

 הכירעל ךמסמ חתפו סושיי לעפה

 יתכונה ךמסמה ינייפאמ תא גצה

 קויתה לש החישה תבית תא גצה

 תואסריג תרקב גצה

 תוולינ תורעה ךורעו גצה

 ךמסמה לע סותח

 יחכונה ךמסמה תא לענ

 .י'ךמסמייה טירפתמ סג תונימז וללה תויורשפאה לכ

 שמתשמל ךירדמ - 0 12
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 ךמסמב םסדקתמ לופיט 6 קרפ

 תורעה תפסוהו ךמסמ תגצה

 לשמתשמ לש ולאלו ךלש סיכמסמל תורעה ףורצל החונ הטיש תקפסמ

 ןכו יידמסמייה טירפתמ תלעפומ ,ייתורעהיי/ייהגוצתיי תורשפאה .סירחא (3

 תגצה תא ליעפמה ןצחלה .ייתורעה תפסוהיי ןייצמה ןצחלהמ ,"םילכה לגרסיימ

 י''דבלב ןויעליי בצמב ותוא גיצמ ,(םייפקשמ) ךמסמה

 רזוח שופיח

 סקט תזורחמ שופי

 םיכמסמ תּגצה

 האיצי דומצ שופיח הרזצ הספדה הגוצת תוולינ תורצה

 ושאר דומע

 סדוק דומע =
 אבה דומעה דומע שופיח
 ןורחא דומע ורפסמ תא דלקה
 : דומע שקהו

 דומע תגצה

 דומע לכ גיצהל ךל םירשפאמ ,"סילכה לגרסי'ו ייתורעהיי/ייהגוצתיי טירפת

 .ךמסמה תא סיפדהלו טסקט תזורחמ לכ שפחל ,ךמסמב

 : תורוצ רפסמב ךמסמה תגצה תרשפאמ ייגצהיי תורשפאה

 .טסקטה ילוש תרתסה וא הגצה טסקטה ילוש

 .הנוילעה תילאמשה הניפבש תורעהה ינמיס תרתסה וא הגצה תורעה גצה

 .לאמש דצב הנושארה הרעהה איה הרצונש הנורחאה הרעהה

 .יתימאה ןלדוגב תורעהה תא גיצמ יתימא לדוג

 ידמלממ דחאל סיאתתש ידכ הגוצתה תא סיאתמ הבוג םאתהו בחור םאתה

 .ךמסמה

 .008 תקירס תועצמאב רצונש ךמסמ גיצמ 0068 גצה

 ךמסמ רצונ ונממ רשא (11" טמרופב) ירוקמההנומתה +בוק תא גיצמ 715 גצה

 .008 -ה

 3 שמתשמל ךירדמ - 0[



 ךמסמב סדקתמ לופיט 6 קרפ

 ךמסמל תורעה תפסוה

 הריחב ידי לע ייךמסמייה טירפתמ תלעפומה ,ייתורעה ףסוהיי תורשפאה

 וא ךורעל ןכמ רחאלו ךמסמל הרעה ףיסוהל ךל תרשפאמ ,ייתורעהיי/ייהגוצתייב

 סינימזה םימושייהמ דחא לכ תועצמאב הרעהה תא רוציל לכות .התוא קוחמל

 .(01.5) טקייבוא תעבטהו רושיק תייצקנופב םיכמות רשאו 630161 ךותמ

 תורעהה .וב תרחא הרוש לכב וא ךמסמה שארב תורעהה תא סקמל לכות <
 .דחאכ ךמסמה שארבו טסקטל וסנכוה וב סוקמב תוגצומ

 טירפתמ ,ייתורעה ףסוהייב רחב ,דבלב ךמסמה שארב הרעהה תא סקמל ידכ 1

 .י"'תוולינ תורעהיי

 תסנכהל יוצרה סוקמל ןמסה תא אבה ,ךמסמב רחא סוקמב תורעהה תגצהל 1

 :האבה הלאשה ךינפב גצות .הלופכ הציחל וב צחלו הרעהה

 י'? השדח הרעה רוציל וא ןאכל תיחכונה הרעהה תא ריבעהל םאהיי

 .יישדחיי לע שקה השדח הרעה תריציל

 תא רוצית ותועצמאב סושייב רחב ,תורעה תריציל סימושייה תמישרמ 2

 הריהמ הפסוהל יסיסב סילילמת דבעמ אוה ייתורעהה ךרועיי .הרעהה

 ףסוהל לכות ,המיאתמ הרמוח ךלש בשחמב תמייק סא .תורעה לש.הטושפו

 תריציל סושיייי תמישר ךותמ י'50\ וא כייב הריחב ידי לע ,תילוק הרעה

 .י"תורעה

 תורשפאה תנמוסמ ייהגוצתיי טירפתב סא .סושייהמ אצו הרעהה תא ןכה 3

 תילאמשה הניפב ,תרזענ וב סושייה תא ראתמה סלצ גצוי ,י'תורעה גצהיי

 .הרעהה תריצי ךיראתו ךמש וילא ףסותי .ךמסמה לש הנוילעה

 תורעה תכירעו הגצה

 רחב ,הרעהה תכירעל .הרעהה סלצ לע הלופכ הציחל חל ,הרעה גיצהלידכ

 הכירעל גצות הרעהה .י'תוולינ תורעהיי טירפתמ ייהרעה לעפהייב רחב זאו סלצב
 . םיאתמה סושייה ןולחב

64 
 שמתשמל ךירדמ -

/ / // 

 / ה /
/ | , 1 

. 
 == = ה

| 

7 

1 

1 
! 

 ===-מ !ט| שי | הוטט ה( ,הדחחמ | ררריש ₪

 ג ג

 64 !ואףפ

 ג

0 
 ב (ף3ה
 צ

 ג גב

[ 

| 



 ךמסמב סדקתמ לופיט 6 קרפ

 תורעה תקיחמ

 .הרעהל ךיישה סלצב רחב 1

 .ייהרעה קחמייב רחב ייתוולינ תורעהייה טירפתמ 2

 .יירושיאיי לע שקה ,הרעהה תא קוחמל ךנוצרב םא לאשת רשאכ 3

 ךמסמ תספדה

 תוארוה .הספדהה סלצב וא ייהספדהיי תורשפאב רזעה ,גצומה ךמסמה תספדהל

 .(ייתומישר תספדהיי) הז ךירדמ לש 4 קרפב אוצמל לכות תספדמה תרדגהל

 סקפב ךמסמ חולשעמ

 רחבו ,ייהספדהיי תורשפאב שמתשה ,סקפ תנכות ךלש בשחמב תנקתומ סא

 .ךלש תספדמל (רביירד) ןקתה להנמכ סקפב

 ותליענו ךמסמ לע המיתח

 עונמל לכות ,(יידבלב ןויעליי) יילוענייל והשלכ ךמסמ סוטטס יוניש ידי לע פו

 ךידיב תנתונ ייךמסמ תליעניי .ךמסמב סייוניש עצבלמ םירחא סישמתשממ

 תכפוהה הלועפ ,וילע ייסותחליי סג לכות .ךמסמה תכירעל תוידעלב תויוכז

 ןתינ וניא סתחנש ךמסמ .ךרושיא תא לבקש ,רמגומ יפוס ךמסמל ותוא

 .שדח ךמסמכ וקיתעהל לכותש תורמל ,תפסונ הכירעל

 .ךמסמ לע המיתח לטבל ןתינ אל סלוא ,יילועניי ךמסמ תליענ לטבל לכות <

 .המיתחל וא הליענל ךמסמב רחב 1

 הליעניי לש החישה תבית .ייהמיתח/הליענייב רחב ייךמסמייה טירפתמ 2

 .ךינפב גצות ייהמיתחו

 ךמש .ייידי לע לענניי לע ייהליענ בצמיי הנוכמה רוזאב שקה ,ךמסמה תליענל 3

 .וז הרושל יטמוטוא ןפואב ףסוותי

 תמישרייל ףסוותי ךמש .ייסותחיי תדוקפ ןצחל לע שקה ,ךמסמ לע המיתחל 3

 .המיתחה ןמזו ךיראת דצל ,ייתומיתח

 6-5 שמתשמל ךירדמ - 0



 ךמסמב סדקתמ לופיט 6 קרפ

 ךמסמ תלאועה

]- 

 לש ומש אוה ,עיפומה סשה סאה - תומיאל שמשמ ייהקידבייה ןצחל <

 .ךמסמה לע לעופב םתוחה

 .יירושיאיי לע שקה 4

 .י'ךמסמה ינייפאמייב ולש סוטטסה גצומ ,ותליענ וא/ו ךמסמ לע המיתח רחאל

 י'יהמיתח/הליענייב בוש רחב ,רתוי רחואמ בלשב ךמסמה תליענ תא לטבל ידכ

 לוטיביי תא ייהליענ בצמיי רוזאב ,ייהמיתחו הליעניי לש החישה תביתב ןמסו

 .ייהליענ

 .תידעלב הכירע סשל ,רתוי וא דחא ךמסמ 6891861 - מ ינמז ןפואב ריסהל ןתינ

 סה סלוא סירחא 680161 ישמתשמ ידי לע (ןויעל) הגצהל ןתינ ,לאשומ ךמסמ

 : תויורשפא יתש תומייק .ותונשל סילוכי סניא

 ישמתשמ לכל ןימז היהי אוה ,לאשומ ךמסמה דוע לכש השורפ ךמסמ תלאשה

 - ל רזחוי אוה ,ךמסמה תכירע תלועפ סויס סע .דבלב ןויעל םירחאה 3

 לעש סילאשומה סםיכמסמה תמישר תועצמאב (ייהלאשהמ הרזחהי'') 0%

 .ךלש ייהדובעה ןחלושיי

 סוטטס .094018%6/ - ל צוחמ רחא סוקימל קתעוה ךמסמהש ושורפ ךמסמ אוצי

 רחואמ בלשב תכרעמל ואבייל ךרוצ ןיאו הנתשמ וניא 680161 - ב ךמסמה

 .רתוי

 סיכמסמ תמישר ךלש ייהדובעה ןחלושיי לע תרציש אדו ,ליחתתש ינפל <

 .י'םיכמסמ תמישרייב זאו יישדחייב רחב ייךמסמייה טירפתמ .סילאשומ

 .ייהלאשהבייב רחב תגצומה המישרהמ

 .הלאשהל (םי)דעוימה (םסי)ךמסמה תא ןמס 1

 רחב וא ,ייסילכה לגרסיי לש ילאמשה קלחבש הלאשהה ןצחל לע שקה 2

 גצות סיכמסמ תלאשה לש החישה תבית .יידמסמייה טירפתמ ייהלאשהייב

 .ךינפב

 ףוסב לולכת לא .לאשומה ךמסמה תרימשל דעיה רובע ביתנה תא דלקה 3

 .4000\:0טח85 היהי ביתנה לש ןוכנ סושיר ,אמגודל ;(\) ירוחא ןסכול ביתנה

 .ךלש בשחמב (8 וא) א ןנוכל טקסידה תא סנכה ,טקסידל ךמסמ ריבעהל ידכ

 שמתשמל ךירדמ - ו[
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 ךמסמב סדקתמ לופיט 6 קרפ

 ידכו ייםסיכמסמ תלאשהיי תא ןמס ,6301%61 - מ (םי)ךמסמה תא ריסהל ידכ 4

 .ייסיכמסמ אוצייי תא ןמס ,68011צ6ז - ל צוחמ הציחמל סקיתעהל

 .ייללוכ רושיאיי לע שקה ,המישרב םיכמסמה לכ תא הלאשהל דעימ התא םא 5

 םיכמסמהמ דחא לכ תלאשה רשאל שקבתת ,וז תורשפאב רחבת אלו הדימב

 - ב רלאשהל ךנוצרבש ךמסמ לכ לע ייגלדיי שיקהל וא ,תנמיסש המישרב

 א

 ,ךלש ייהדובעה ןחלושיי לע המישרה רמשת ,םיכמסמה תלאשה סייתסתשכ

 .ולאשוהש םסיכמסמה תא קר לולכת המישרה .ייםסילאשומייה םיכמסמ תמישרב

 וניא יידבלב ןויעליי בצמו ,לאשומ ךמסמב לפטל ףוחד ךרוצ סייק רשאכ ₪

 ורובע השדח הסריג תריצי תועצמאב ךמסמה תא לפכשל ןתינ ,קיפסמ

 לגרסיימ ייתואסריגיי ןצחל וא ,י'יךמסמייה טירפתמ ייתואסריגיי תורשפא)

 .יידמסמייה טירפתמ ייהמוד שדח ךמסמיי תריצי תועצמאב וא ,(י'סילכה

 :הקלאשהמ ךמסמ תרזחהל

 בשחמה לש (8 וא) 4 ןנוכל טקסידה תא סנכה ,טקסידל רבעוה ךמסמה םא 1

 .ךלש

 .המישרה תא חותפל ידכ ,ייהלאשהיי ןייצמה םלצה לע הלופכ הציחל ץחל 2

 .הלאשהמ הרזחהל סידעוימה (םי)ךמסמה תא ןמס

 ןייצמה סלצה לע שקה וא ייהרזחהייב רחב ייךמסמייה טירפתמ 4

 ."סילכה לגרסייב ייהלאשה/הרזחהי'

 .םילאשומה סיצבקה תרימשל ביתנה תא ספדה ,תגצומה החישה תביתב 5

 םמוקימל (םי)ךמסמה תא תכרעמה ריזחת ,יירושיאיי לע שיקת רשאכ

 .0340161 - ב ירוקמה

 ,תואסריגה תמישר תא גיצהל הצרתו ןכתי ,הלאשהמ ךמסמ ריזחתש ינפל <

 .ךמסמה לש הליעפה הסריגה היהתש ,השדח הסריג-תת וא הסריג רוציל ידכ

 6-7 שמתשמל ךירדמ - 0[



 ךמסמב סדקתמ לופיט 6 קרפ

 ןויכראל ךמסמ תרבעה

 תורשפאה (:801א6ו - ב תמייק ,היקיתב םיכמסמה לכ תא רומשל סוקמב

 רזחאל לכות .םירחא הזינג יעצמאב וא יטפוא קסיד לע סינשי םיכמסמ ןסחאל

 .08018%61 - ב תוירוקמה היקיתלו הריגמל סריזחהלו ,תע לכב ולא םיכמסמ

 לע תעצבתמ לעופב הזינגה .ןויכראב הזינגל םיכמסמ תנמסמ ןויכראה תיצקנופ
 םיכמסמ רובע .שמתשמה ידי לע רחבנש ךיראתב ,6891%6ו( לש םיצבקה תרש ידי
 .""ןויכראל רבעומיי תונימזה רואת היהי ,הזינג ךילהתב םיאצמנה

 .ןויכראל חולשל ךנוצרבש (סי)ךמסמה תא ןמס 1

 וא ,"םילכה לגרסייבש (יטפוא קסיד תרוצב) ןויכראל הרבעהה ןצחל לע שקה 2

 החישה תביתו י'ןויכראל רבעהייב רחב .ייךמסמייה טירפתמ י'ןויכרא'יב רחב

 .ךינפב גצות י'ןויכראל הרבעהיי לש

 ךמסמה לש ומש ךינפב גצוי ,ןויכראל ךמסמה תרבעה לע העדוה תגצה רחאל 3

 .ומוסמה ןושארה

 אל סא .ייללוכ רושיאיי לע שקה ,המישרב םיכמסמה לכ תא זונגל ךנוצרב םא 4

 וא ,המישרב םיצבקהמ דחא לכ חולשמ רשאל ךרטצת הז ןצחל לע שיקת

 .60 80161 - ב סריאשהל ךנוצרבש סיצבק יבגל ייגלדיי תארוה תתל

 לכ לש ייןומושרייב ךמסמה תזינג ךיראת םשרי ,םיכמסמה תזינג תא סייסתשכ

 ,"ןויכראל רבעומיי וא ייןויכראל רבעוהיי ולש סוטטסהש ךמסמ .םיצבקהמ דחא

 סינתינ סניא וינייפאמ רואתו ךמסמה .(הגצה) יידבלב ןויעליי לש הרוצב אצמנ

 רבעומיי סוטטסב אצמנה ךמסמ רזחאת סא . תורעה תפסוהל וא יונישל

 יינויכראל רבעוהיי סוטטסב סיכמסמ גיצהל ידכ .ייוימזייל ךופהי אוה ,ייןויכראל

 .רוזחיא הליחת עצבל שי

 :ןויכראהמ סיכמסמ רוזחיא

 .(סתוא רתאל ידכ שופיח עצבל לכות) ןויכראה יכמסמ תא ןמס 1

 .יןויכראמ רוזחיאייב זאו ייןויכראייב רחב ייךמסמייה טירפתמ 2

 שמתשמל ךירדמ - 0[
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 ךמסמב סדקתמ לופיט 6 קרפ

 תופצל לכות .ןויכראב קתעה תראשה ךות ,68918%6/ - ל ורזחוי םיכמסמה

 זנגנ רזחואמ ךמסמ .תושדח תואסריג ונממ רוצילו רצחואמ ךמסמ לש ונכותב

 ןמזה קרפ תא תונשל ןתינ .םימי 7 רחאל לדחמ תרירבכ ,יטמוטוא ןפואב שדחמ

 .י'יךמסמה ינייפאמייב ביכראל

 ללוכ ורצויה רחאל ךמסמב תועצובמה תולועפה לכ לש סושיר רומשל לכות

 תולועפ .ןויכראב הזינגו סירחא סלשמתשמל חולשמ ,הקיחמ ,הלאשה ,םינוקית

 ,ייךמסמה ינייפאמיימ עיגהל ןתינ וילא ,י'תויוליעפ ןומושרייב תוגצומ ולא

 .י'ןומושריי תורשפאהמ י'ךמסמי'ה טירפתמ

 .דבלב ךלש תישיאה הריגמב ועצובש תולועפ לש סושיר גיצהל לכות

 תאצמנ תכרעמה לש תויללכה תוריגמב תולועפה סושיר תגצהל תורשפאה

 .רוטרטסינימדאה ידיב

 תורשפאב רזעה ,סושיר ךרעי ןרובע םיכמסמב תויוליעפה תא רוחבל ידכ

 ."תויורשפאיי טירפתבש ייוומושריי

 9 שמתשמל ךירדמ - 638



 ךמסמב סדקתמ לופיט 6 קרפ

 תויוליעפ ןומושר

 תוליעפ גומ
 777 7 7" ךמסמ ףוג תריצ
 םינייפאמ תריצ

 הרזחה/הל וע

 הכוועהמ הרחדק

 תורעה תפוז

 ש

 < םישדוח ו ןשמב םושיר תרימש

 ךסממה תקיחט םע םושיר תקיחמ

 רושי ה

 תולועפב רחב .סושירל תונתינה תולועפה לכ תא תללוכ יי'תוליעפ גוסיי תמישר

 קרפ תא ןייצ תרחבש הלועפ לכל .ךמסמ לכל ףרוצמה ,ןומושרה סושירב ועיפויש

 ,אמגודל רחבת סא .המישרב הלועפה סושיר רמשי וב (ייסושיר תרימשיי) ןמזה

 תמיוסמ הרעהו סיישדוח ךשמל י'תורעה תפסוהייל הרושקה תוליעפ רומשל

 31 - ב המישרהמ קחמי וז הלועפ יבגל סושירה ,צרמב 1 - ב ךמסמל הפסונ

 רמשי ,יידךמסמה תקיחמ סע סושיר תקיחמיי תורשפאב רחבת סא .לירפאב

 .םייק ךמסמה דוע לכ הלועפה יבגל סושירה

 שמתשמל ךירדמ - ו
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 ךמסמב לופיטמטה תולועפ םוניס

 ךמסמב סדקתמ לופיט 6 קרפ

 - ב עוציבל תונתינה ,םיכמסמב לופיטה תולועפ תא סכסמ אבה סישרתה

0 

 ייהלאשהיי וא ייהליעני' ,י'תורעה תפסוהיי ןוגכ - תויצקנופ יפל ןגרואמ סישרתה

 7 עצבתהל וז הלועפ הלוכי יתמ ןייצמו -
 ז7) 7/7

 .ולש סוטטסהו

 ןימז :תונימז

 םותח הטויט :סוטטס
 :הלועפ

 ןכ הקיחמ

 ןכ הגצה

 ןכ הכירע

 ןכ תורעה

 ןכ הנוכת תריצי

 ןכ רוקמ תרבעה
 ןכ קתעה תריצי

 ןכ תת/הסריג תריצי
 ןכ הליעפל ךופה
 ןכ הליענ

 אל הליענ לוטיב

 ןכ המיתח
 ןכ הפלחה

 ןכ הלאשה

 אל הלאשהמ הרזחה

 ןכ הזינג
 אל רוזחיא

 ןכ אוצי

 רבחמ =מ

 0 מזל סאתהב ,

 ל

 'הזינג ךילהתב לאשומ לוענ
 םותח הטויט סותח הטויט סותח הטויט הטויט הטויט

 500 כ טטטטט
%ָ 8 

 אל

 אל

 רוטרטסינימדא/רבחמ= א/מ

 דבלב ןויעל= ב/ע

 שמתשמל ךירדמ - 0[
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 םיניינעה ןכות

 7-1  אצוי ראוד ישגמ

 מעטפות  7-1

 שמתשמל ךירדמ - 0[
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 ךמסמ תצפה 7 קרפ

 אצוי ראוד ישגמ

 םיכמסמו תועדוה חולשמל יעצמאכ םישמשמ 689161 - ב 'אצוי ראודיי ישגמ

 רפסמ דימת אצמהל סיכירצ הדובעה ןחלוש לע .םירחא 680161 ישמתשמל

 ראודייו ייצפומ-אצוי ראודיי ישגמו ייאצוי ראודייל יללכ שגמ ;ייאצוי ראודיי ישגמ

 וחלשנש סיכמסמ ,חולשמל סיכמסמ סיליכמ וללה סישגמה .ייצפומ-אל אבוי

 .תלשהל ילבמ ורזחוה ,יהשלכ הביסמש סירחאו החלצהב

 תופטעמ

 תוליבחו תוידרשמ סינפ תועדוה תצפהל ילאדיא יעצמא תקפסמ 601%
 ,ייאצוי ראודיי שגמב ךמסמ סקממ התא רשאכ .תשרה תועצמאב ,םיכמסמ הפטעמ

 תרוכזתו תורעהל ףדכ תשמשמ הפטעמה .הפטעמ תנכהב תעייסמ 1
 .םידבועה ןיב תצפומה ,תישממ הפטעמכו

 תא ומכ הפטעמה תא רומשל ןתינ .דחאכ ךמסמכו קיתכ תשמשמ הפטעמה

 םירחא םיכמסמ ליכהל הלוכי איה .הדובעה ןחלוש לע ,םירחאה סיקיתה

 הפטעמה הליכמ ,םירחא םיכמסמל המודב .(!תורחא תופטעמ וליפא)

 .הריגמבו קיתב תקיותמ איהו ייךמסמ ינייפאמיי

 7 1 שמתשמל ךירדמ - 0[



 ךמסמ תצפה 7 קרפ

 "יאצוי ראודיי שגמב םתוא ררחשלו-רורגל שי ,םיכמסמ וא ךמסמ ציפהל ידכ 1

 2 ייךמסמייה טירפתמ רוחבלו םיכמסמה תא ןמסל לכות ןיפילחל .ךלש

 ו העדוה הליכמה י'הקיריי הפטעמ השעמל איהש) תרוכזת חולשמל .ייהצפהייב

 ן ו תבית .ייהפטעמייב רחב זאו ייךמסמייה טירפת ךותמ יישדחייב רחב ,(דבלב
 .המצע הפטעמה תריצי סשל ךינפב גצות ייהפטעמייה לש החישה

 הפטעמל תרתוכ תתל שי

14 ָ 

 ו
 08.47 27/02/94 | .בחולשמל - אבי

 - ב דעומ רוזא סוטטס גוויס ועסתשעס םוע

 ₪ | שאב חולשמה ןעמנה לש ראודה שנמ גוס רוזא

 ] יללכ | תבותכה

 וש

8 1 

 ו מ העדוה
 ו

8 
 ו

 . ן לוטיב

 == מ
 [(ו(ז

 ו 4 .הפטעמל סש סושר ,ייתרתוכייה לש טסקטה תביתב 2

 - == | סהילא 6401%6: ישמתשמ תומש תא אלמ ,חולשמל תבותכל דעוימה רוזאב 3
 : ן" לש החישה תבית .ייסינעמניי תדוקפ ןצחל לע שקה ךכ סשל .הפטעמה תדעוימ

 <: ₪ .ךינפב גצות ייסינעמנייה
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 וו כ =
 תתיחכונ המישר :םינעמנ תמישר

 .םידדוב 1
 ועמתועמ םוע

 הצופת תומישר

 יוסכ קתעה קתעה < כא

 רוקמ יכממיט ףורצ

 * | םיכמסס יקתעה ףורצ

 סו 1291 6:/1ווב)

 סתא סישנאה לכ תומש הב סימושר :תובותכ רפסכ תשמשמ וז החיש תבית

 .תנכהש הצופת תומישר סג לולכל הלוכי המישרה .יי'בתכתהליי יושע התא

 סשב רחב .ייסידדוב סישמתשמיי תמישרב שמתשה ,סידדוב סינעמנ תריחבל

 הקלחב ,ייתיחכונ המישרייב גצוי תנמיסש סשה .ייףסוהיי רותפכ לע חלו

 .החישה תבית לש ילאמשה

 ךותמ המישרה תרתוכב רחב ,שארמ ונכוהש הצופת תומישרב שמתשהל ידכ

 תמישרב סיעיפומה סישנאה תומש .ייףסוהיי רותפכ לע חלו ייהצופת תומישריי

 ,ייגצהיי רותפכב שמתשהל ןתינ .ייתיחכונ המישרייל ופסוותי תרחבש הצופתה

 .התרחבש הצופתה תמישרמ ייסידדוב םסישמתשמיי תמישר תא גיצהל ידכ

 08016( לשמתשמ לש תוכורא תומישרב ,תומש רחא שופיח ךורעל ידכ <כ

 ןצחלב רזעהל לכות ,(ייהצופת תומישרייב אצמנ התא סא ,תוצובק לש וא)

 .המישרל תומשה תפסוה ינפל ,יישפחיי

 7 3 שמתשמל ךירדמ - ו[



 ךמסמ תצפה 7 קרפ

 וגוויס תא עבק ,ייתיחכונ המישרייב םיעיפומה סינעמנהמ דחא לכ רובע

 :הפטעמב

 .ירקיעה ןעמנה לע עיבצמ לא

 סלוא העדוהה שארב סשרי אלש בתוכמ לע עיבצמ (קתעה) העידיל בתוכמ

 . קתעה לבקמה ,ףסונ בתוכמכ הפוסב רכזוי

 רכזוי אל ומש םלוא הפטעמהמ קתעה לבקי ןעמנהש ןייצמ יומס קתעה

 .קתעה לבקמכ וא ישאר בתוכמכ

 השיג תאשרהב ךרוצ שי .ךמסמהמ רוקמ וא קתעה לבקי ןעמנה סא ןייצל שי

 רוקמ לבקל לוכי דחא ןעמנ קר .ךמסממ רוקמ חולשל ידכ ךמסמ תקיחמל

 .ךמסמ

 .ונממ סיקתעה קר ךדיב וראשי ,ירוקמ ךמסמ חלשת סא ,רוכז<כ

 תדומעב.ומש דצל יישדחיי סוטטס לבקי ,המישרל ףסונ התע הזש שדח ןעמנ

 ייסוטטסיי תדומעב ומש דצל ןייוצי ,ןכל סדוק המישרל ףסונש ןעמנ .סוטטס
 ."םייקי'

 סינעמנה תמישר .יירושיאיי לע שקה ,הפטעמה לש החישה תביתל רוזחל ידכ

 ןצחל לע שקה ,וז המישר תונשל ךנוצרב סא .תבותכה רוזאב גצות תרציש

 םייוניש ךורעל ידכ ייסינעמניי ןצחלל רוזח וא ,םש תקיחמל יירסהיי תדוקפ

 אל ןיידעש ךמסמ ןייצמ סוטטס תדומעב י'ןכומיי רואתה .המישרב סיפסונ

 .יי'צפומ אליי וא ייצפומיי סוטטסה וז הדומעב עיפוי ,חולשמ ןויסנ רחאל .חלשנ

 העשהו ךיראתה סיגצומ ,לאמש דצב אצמנה ייחולשמליי הנוכמה רוזאב

 .רחבתש סיידיתע העש וא ךיראת לכל הלא סינותנ תונשל לכות .םייחכונה

 וילא ,ןעמנה לש הדובעה ןחלוש לע ייסנכנ ראודיי שגמ גוס תא ןייצל יוצר

 לצא סייק וניא תרדגהש ייסנכנ ראודיי שגמ גוס םא .הפטעמה תא חלשת

 .ןעמנ ותוא לש יללכ ייסנכנ ראודיי שגמל הפטעמה עיגת ,ןעמנה

 :תולשל ךנוצרבש תורעהה תא דלקה ,החישה תבית זכרמבש ייאשונייה רוזאב

 תועגונה תורעה ןכו המצע תרוכזתה וא העדוהה תויהל תולוכי ולא תורעה

 .הפטעמל ףרוצמה ךמסמל

 תא ןייצ .ייקויתיי תדוקפ ןצחל לע שקה קויתה ינותנ לש החישה תבית תגצהל

 ךמסמ תריצייי האר) .(חולשמה רחאל) הפטעמה קייותת סםהב (סי)פסוקימה

 .(הז קרפ תישארב יישדח

 תביתו ייןומושריי תדוקפ ןצחל לע שקה ,הפטעמה תצפה רחא בוקעל ידכ

 .ךינפב גצות ייתויוליעפ ןומושריי לש החישה
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 ךמסמ תצפה 7 קרפ

 לש החישה תבית .יירושיאיי לע שקה ,חולשמל הפטעמה תנכה סלשותשכ

 .ךסמה לע גצות ,הפטעמל תיקלח סינייפאמ תמישר

 -רורג ,(םיכמסמ סע תופטעמ וא) הפטעמל סיפסונ סיכמסמ ףרצל ךנוצרב סא

 סתוא (ריבעהל וא) קיתעהל ידכ תאז ,םיאצמנ סה וב קיתהמ סתוא ררחשו

 ראשי רוקמה .ךמסממ סיקתעה קר הפטעמל ריבעהל לכות .הפטעמה לא

 .קיתב

 הפטעמה .הפטעמה תא רוגסו ייצפהיי לע שקה ,הצפהה תא ליעפהל ידכ

 תוארוהה .חולשמל עבקנש דעומל דע ךלש ייאצוי ראודיי שגמב ראשת

 תולועפה סושירו ,ועצובי הלוכתהו חולשמה ךיראת ,םינעמנל עגונב תמשרש

 .תנייצש יפכ השעי

 תרש תלעפה תא רוטרטסינימדאה סע אדו ,חולשמל ידיתע ךיראת תמשר סא

 .חולשמה רובע 680161 לש סיצבקה

 סיקתעה ,סינעמנהמ דחא לכ לש ייסנכנ ראודיי שגמל החלשנ הפטעמהש רחאל

 :ךלש הדובעה ןחלוש לע תומוקמ רפסמב אצמהל סילוכי הנממ

 .הפטעמה תא ולבק סינעמנה לכ אל רשאכ ,ייאצוי ראודייל יללכ שגמב

 .הפטעמה תא ולבק סקלח וא סינעמנה לכ רשאכ ,ייצפומ - אצוי ראודיי שגמ

 הפטעמה תא ולבק אל סימיוסמ סינעמנ םא ,ייצפומ אל - אצוי ראודיי שגמ

 .יהשלכ הביסמ

 .ייקוית ינותנ תמישרב תעבקש רחא קית לכב

 ראודיי שגמל הפטעמה סע דחי קתעוי אוה ,הפטעמל ךמסמ ףרוצמ רשאכ

 ראודיי שגמ תא חתפ ,המישרב ךמסמה סש תא גיצהל ידכ .ןעמנה לש ייסנכנ

 ידכ .2010 תנשל דע קויתה יכיראת תא האריש ךכ ,ןנסמה תא הנשו ייסנכנ

 .ומש לע הלופכ הציחל צחל ךמסמה תא חותפל

 7-5 שמתשמל ךירדמ - 0[



 ךמסמ תצפה 7 קרפ

 .יי'צפומ - אצוי ראודיי שגמ תא חותפל לכות ,חולשמה סוטטס תקידבל

 סינעמנה זוחא תא תוארל לכות ,ייסוטטסיי תדומעב ,הפטעמל תכיישה הרושב

 תא לבקל סירומא םישמתשמ 10 סא ,אמגודל .החלצהב הפטעמה תא ולבקש

 סינעמנ העשתש רבד לש ושורפ ,עוציב 90% אוה עיפומה סוטטסהו הפטעמה

 שגמב .ייראודב אצמנ'' ןיידע דחא ןעמנ רובע חולשמהו ,הפטעמה תא ולבק

 ,הזכ הרקמב .10% סוטטס סע הפטעמה תרתוכ גצות ייצפומ אל - אצוי ראודיי

 ; םישמתשמה תמישר תא קודבו הפטעמה לש סינייפאמה תמישר תא חתפ

 .ייצפומ אלייכ עיפוי הפטעמה תא לבק סרטש ןעמנה סוטטס

 ,ףטוש ןפואב ראוד ץיפמ התא סא <

 ןחלושיי טירפתמ רחב ךכ סשל .הפטעמל תינבת ךמסמ רוציל הצרתו ןכתי

 ןכה הפטעמה לש ייסינייפאמה תמישרייב .ייהפטעמייב זאו יישדחייב ייהדובעה

 ךמסמה תא רומש .תורחא תולועפו קוית יבגל עדימ ,הצופתה תמישר תא

 ,השדח הפטעמ תוריהמב חותפל לכות וז הרוצב .ךלש תינבתה יכמסמ קיתב

 .חולשמל רושקה עדימה תא שדחמ סעפ לכב סושרל ילבמ

 רחאל הפטעמב יירזוח שומישיי תושעל ןתינ התועצמאב תפסונ הטיש

 ייתיקלח םינייפאמ תמישריי תחיתפ איה ,(ייליובמיי סוטטס) החלשנש

 החיש תבית ךינפב גצות .ייהמוד שדחיי ןצחל לע השקהו ,הילא תכיישה

 תקתעהל .השדחה הפטעמל הקתעהל סינתינה םסיטנמלא תמישר תללוכה

 תבית לע שקה ,השדחה הפטעמל תוולינה תורעההו םיפרוצמה םיכמסמה

 תונוכתל) תוהז תונוכת תלעב ,השדח הפטעמ רצווית .ייתורעהיי לש ןומיסה

 .(תנמיסש
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 םילכ 8 קרפ .

 קית (ןורכניסו) אובי ,

 ךותל תוציחמו סיצבק לש ייללוכיי אובי עוצבל םיעצמא ךל תקפסמ 63

 .ירוקמה סיצבקה הנבמ לע רומשל לכותש ידכ ,098018%6[ תכרעמ

 רובע קית רוציל ןתינ ,םילכייה טירפתבש ייקית אובייי תורשפאה תועצמאב .

 לכות .68011%61 - ל צוחמ סירחא סימושייל םיכיישה סיצבק םיאצמנ הב הציחמ ₪

 צלמומ .ךרוצה תעב קיתה תא ןכדעלו קיתב וללכייש םיצבקה יגוס תא רידגהל

 .0801א6ז לש הנושארה הנקתהה רחאל הז ךילהת עצבל %

 ייקית ןורכניס-אובייי לש החישה תבית .ייקית אוביייב רחב ייסילכיי טירפתהמ 1

 .ךינפב גצות ,

 קית ןורכניס - אובי

 ףבוק/ךמסמ תומדקתה חוד

 :םיצבק גוט תללכה ;הריגמ תריחב

 מרט 7 ₪שששאשאששממ
 ;םיצבק גוש תאצוה :קית תריחב .

| == 5 

 - :תויורשפא :םינייפאמ גוס

 2 לבו +| האלמ םינייפאמ תמישר
 םיכמסמה תמישר ןוכדע

| 
 :תינבח ךמסמ |!

 ה
0 

 .סיצבקה תא (סיליכמ וא) וליכיש ייקיתייבו ייהריגמייב רחב 2

 םיכמסמה רובע שומישל יי'תינבת ךמסמייב וא ייסינייפאמ גוסייב רחב 3 %

 .םיאבוימה

 ;קיתב ללכייש סיצבקה גוס תא ןייצ ייסיצבק גוס תללכהיי טסקטה תביתב 4

 .א1וסזס508 ט/סז6 יכמסמ ןויצל *.606 גוסב רוחבל לכות ,אמגודל

 8 1 שמתשמל ךירדמ -0808
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 אלרשא סיכמסמ גווס ןייצל לכות ,י'סיצבק גוס תאצוהיי לש טסקטה תביתב 5

 *.ד דילקהל לכות ייסיצבק גוס תללכהייב ,אמגודל .קיתה אובי ךילהתב ללכיי

 וא סיצבק אובי ןייצל ידכ ,*.טגא סושרל לכות ייסיצבק גוס תאצוהייבו

 .(58א תמויס ילעב סהש) יוביג יצבק דבלמ ,םיצבקה לכ תמישר ןוכדע

 ןורכניסה תויורשפא יתשמ תחא תוחפל ןייצ י'תויורשפאי'ה רוזאב ,התע 6

 :תואבה

 גוסהמ סישדחה סיצבקה לכ לש ,קיתל אובי הציחממ םישדח סיצבק אובי

 .עבקנש

 המישרה סע קיתב סיצבקה תמישר תאוושה םיכמסמה תמישר ןוכדע

 .הציחמהמ ורסוהש סיצבקה לכ לש קיתהמ הקיחמו ,הציחמבש

 אובי עצבל לכות הלועפה סויס רחאל .יילחתהיי לע שקה ךילהתה תלחתהל 7

 .רחא סיצבק גוס ןוכדעל ,םיצבק לש ףסונ

 םירחא םימושניי יצבקב תולועפ תרקב

 ,(165106ח1)ןורכיז ןכוש סושיי - 'יחוגשמי' תלעפהל תורשפא תללוכ

 תנקתומ וז תינכות .6801%61 - ל וחמ ונתשה וא/ו ורצונש םיצבק לע חוקפל

 לש הדובעה תנחתב ,6901%6| לש ייהנקתהה תינכותיי תועצמאב ,ךרוצל םסאתהב

 התוא ןועטל ןתינ אלו ןורכו טייבוליק 40 תספות תינכותה תלעפה .שמתשמה

 רובע ורדגוהש תוציחמב סיאצמנה סיצבקה לע קר חקפל ןתינ .הובגה ןורכזהמ

 .סיקיתה

 סאתהב ורדגוהש סיצבקה יגוסב ועצובש ,לופיט תולועפ רחא בקוע חוגשמה

 ןוילגל םיכיישה םסיצבק רחא בוקעל הצרתו ןכתי ,אמגודל .סושיילו תמויסל

 6851161 - ל ץוחמ ונתשהו ורצונ רשאו *.א!8 תמויס ילעב ,הדובע

 .א116070508 אס6| - ב
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 ותלעפהו חוגשעמה תנקתה

 תלעפה ינפל ,(0230 ח0₪ 12025 תדוקפ תועצמאב ןורכזב ןקתומ חוגשמה סושיי

 חוגשמה תלעפה .412705%506 841 צבוקב הדוקפה תללכה ידי לע וא ,'תונולח'

 ןתינ ןיפילחל ייחוגשמ תלעפהיי תורשפאה תועצמאב ייסילכייה טירפתמ תעצבתמ

 תדוקפ ןומיס ידי לע ,0801צ6( תלעפה סע יטמוטוא ןפואב חוגשמה תא ליעפהל

 .יישמתשמ תרדגהיי לש החישה תביתב יירוטינומה לש תיטמוטוא הלעפהיי

 .2 קרפבש ייליחתתש ינפליי קלחב תראותמ חוגשמה תרדגה

 ,חוגשמה תלעפהל תורשפאה ייסילכייה טירפתב תפלחומ ,לעפומ חוגשמה רשאכ

 .ייחוגשמ תלעפה לוטיבייב

 םירקובמ םיצבק אובי

 סישדח סיצבקו סירקובמ סיצבק תמישר תגצהל וז תורשפאב שמתשה

 680%6/ ךותל סיצבק סתואמ קלח אבייל טילחהל לכות .תרחבש (סי)גוסהמ

 .חוגשמה תינכת תועצמאב

 םירקובמ םיצבק אובי

 - :םימושר םיצבק .. 2 --- = .:הומדקתה חוד

 / :םיניינאמ גוס

 האלמ םינייפאמ תמישר

 5-3 שמתשמל ךירדמ - 0[



 1 הי םילכ 8 קרפ

 קו 9 .י'סירקובמ סיצבק אוביייב רחב ייסילכייה טירפתמ 1

 2 = .לאמש דצב גצות ,חוגשמה תועצמאב בקעמ עצוב סהירחא סיצבקה תמישר 2

 ' .(24301%61 - ל אבייל ךנוצרבש םיצבקה תמישר תא ןכה ,יירסהיי ןצחל תרזעב

 0 ה םיכמסמה רובע ושמשיש י'תינבת ךמסמייב וא ייסינייפאמ גוסייב רחב 3

 .סיאבוימה
0 | 

 ] גיצת (?8011%61 - ש ידכ ייצבוק לכ אוביל רושיאיי רחב י'תויורשפא'יה רוזאב 4

 ₪ .םיצבקהמ דחא לכ לש אוביה רושיאל השקב
 | ממ
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 א

 4-6 יטמוטוא תותיא
 קוית; ךמסמ הארינורטקלא
 תויורשפא

 4-13 (הדוקפ) ןוניסה לגרס
 6-9 (הדוקפ) ןומושר

 4-1 טירפת
 5-18 טסקט רוזחיא

 6-8 (הדוקפ) ןויכראמ רוזחיא
 6-8 ןויכראהמ סיכמסמ רוזחיא
 5-2 (ךמסמה ינייפאמב) ביכרא
 4-11 (הדוקפ) סימלצ ןוגרא

 ןויכראל ךמסמ תרבעה האר ןויכרא

 ב

 8-2 סירחא סימושיי יצבק תרקב

 ג

 2-9 , 5-4 תואסריג
 5-6 (הדוקפ) תואסריג
 השיג

 2-5 תיביטקפא
 2-4 האשרה
 2-5 הרישי
 2-5 תשקובמ
 2-4 ,2-3 חתפמ
 2-5 סוטטס

 ןויכראל הרבעה קא ךמסמ תזינג
 2-11, 4-6, 5-13 ררחשו רורג

 שמתשמל ךירדמ - 03[

 סקדניא

 ה

 5-16 קרוס תרדגה
 4-15 (הדוקפ) תספדמ תרדגה
 6-5 (הדוקפ) הספדה
 4-15 המישר תספדה
 6-5 ךמסמ תספדה
 3-15, 6-3, 6-4 ךמסמל תורעה תפסוה

 6-4 תורעה תגצה
 6-5 תורעה תקיחמ

 6-4 תורעה תכירע
 תונימ+; ךמסמ האר ןויכראל רבעוה
 6-7 הלאשהמ ךמסמ תרזחה

 הפלחה

 5-22 סיצבק

 5-21 (הדוקפ) וקרסנש(סי)דומע

 5-22 םיאבוימ םיכמסמ תפלחה
 6-8 (הדוקפ) ןויכראל רבעה

 4-6, 5-19 ךמסמ תרבעה

 6-8 ןויכראל ךמסמ תרבעה
 קוית; ךמסמ קאד קתעה
 2-4, 2-3 המודמ קתעה
 4-6, 5-19 ךמסמ תקתעה
 7-2 (הדוקפ) צפה

 2-5 הצפה
 7-1, 3-12 ךמסמ תצפה
 6-3 ךמסמ תגצה
 השיג סג קאר 5-4 השיג תאשרה
 6-6 (הדוקפ) לאשה

 6-6 ךמסמ תלאשה

 ז

 תונימז; ךמסמ האר ןימז



 סקדניא

 ח

 4-10, 5-18 (הדוקפ) ל המוד שדח
 3-10, 4-8, 4-1, 5-23 שופיח

 4-10 שופיח תמישר תקתעה

 5-23 ינדי

 5-23 הריגמ

 4-3 סלצ

 5-24, 5-23 הדוקפ
 5-22 ךמסמ דוק

 4-8 תואצות

 5-22 היקית
 2-5, 3-10, 5-22, 5-23 טסקטה לכבו תונוכת

 5-26 הלועפל סיאנת ינצחל

 5-28 ינדי שופיח

 תונולח

 4-11 (הדוקפ) סימלב ןוגרא

 4-11 (הדוקפ) סלוכ תריגס

 4-11 (הדוקפ) הסירפב רודיס

 4-11 (הדוקפ) גרודמ רודיס

 4-1,4-11 טירפת
 4-11 הרקבה טירפת

 סוטטס; ךמסמ קאר סותח
 6-5 ךמסמ לע המיתח

 ט

 סוטטס ;ךמסמ קאר הטויט

 אובי
 4-6, 5-12 םיצבק רפסמ
 8-3 םירקובמ םיצבק
 5-10 דיחי בוק
 8-1 קית

 3-4, 5-10 (הדוקפ) אובי

 סקדניא - 2

 5-12 (הדוקפ) סיצבק אובי
 8-1 (הדוקפ) קית אובי
 5-26, 8-4, 8-3 (הדוקפ) סירקובמ סיצבק אובי
 6-6 ךמסמ אוצי
 3-7, 5-8 (הדוקפ) הריצי
 3-7, 4-6, 5-8 ךמסמ תריצי
 4-5 הדובעה ןחלוש יקית תריצי

 ב

 סילכ
 8-3 (הדוקפ) חוגשמ תלעפה לוטיב/הלעפה

 5-11 (הדוקפ) סיצבק אובי
 5-25, 8-4 (הדוקפ) סירקובמ סיצבק אובי
 8-1 (הדוקפ) קית אובי
 8-1,4-1 טירפת

 מ

 תונימז;ךמסמ קאד רזחואמ
 3-12, 4-2, 4-7, 7-1 אצוי ראוד שגמ

 4-6,7-1 יללכ
 4-7, 4-4 , 7-1 \פומ אל

 3-12 ,4-4 , 4-7, 7-1,7-6 ץפומ
 4-7,8-2 סנכנ ראוד שגמ

 4-7 ףוחד

 4-7 םותח
 4-4 יללכ

 4-7 המיתחל

 5-14 תורוכזת
 4-8 (הדוקפ) אצוי/סנכנ ראוד שגמ
 4-2 ,4-6 בותינ ישגמ
 תונימז;ךמסמ קא ןויכראל רבעומ
 תונימז; ךמסמ קהארלאשומ

 שמתשמל ךירדמ - 0[
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 סקדניא

 3-7 , 4-6 , 5-8 הריצי הקיחמ
 2-7 , 3-8, 5-1 , 5-24 ךמסמ ינייפאמ 5-2 ךמסמה ינייפאמב

 2-9 , 5-11 ,5-13 תרוכזת סושיר 5-22 םיכמסמ תקיחמ
 2-9, 5-11 , 7-5 תיקלח סינייפאמ תמישר ךמסמ

 2-9 ,5-1 5-10 האלמ סינייפאמ תמישר 5-6 (הדוקפ) תואסריג

 2-6 תורוקמ 2-3 השיג
 6-5 סקפב חולשמ 2-5 סוטטס

 6-5 הליענ 5-19 (הדוקפ) ל המוד

 6-5 (הדוקפ) המיתח/הליענ 6-5 הספדה

 3-9 , 5-3 קוית ינותנ 6-3 תורעה תפסוה
 2-10 סוטטס 6-7 הלאשהמ הרזחה
 2-10 סותח 5-21 םיאבוימ םיכמסמ תפלחה
 2-10 הטויט 5-21 (הדוקפ) וקרסנש(סי)דומע תפלחה

 2-6 , 5-16 הקירס 7-2 (הדוקפ) הצפה
 5-21 (הדוקפ) הכירע 4-6 , 5-19 הרבעה
 5-21 החיתפ ןויכראל הרבעה

 5-21 הדובעה ןחלוש יקיתב 6-8 (הדוקפ) ןויכראמ רוזחיא
 5-21 סושיי ךותמ 6-8 (הדוקפ) ןויכראל רבעה

 5-23 דוק 6-6 אוצי

 5-14 תרוכזת סושיר תונימז
 5-6 (הדוקפ) ןומושר 2-10 ןויכראל רבעוה

 4-8 תו/המישר 2-10 ןימז

 4-15 הספדה 2-10 רזחואמ
 4-10 יוניש 2-10 ןויכראל רבעומ

 5-19 לופכש 2-10 6-6 לאשומ
 2-9 קוית 2-10 לוענ

 2-7, 3-9 ינורטקלא שדח

 2-7 קתעה 3-6 , 5-10 (הדוקפ) אובי

 2-7, 3-פרוקמ 3-7 , 5-8 (הדוקפ) הריצי
 2-7 ריינ 5-16 (הדוקפ) הקירס

 5-5 (הדוקפ) קוית 5-14 (הדוקפ) תורוכזת

 2-7, 5-3 תונוכת 5-19 (הדוקפ) ל המוד שדח
 4-1, 5-8 טירפת שופיח קאר שופיח

 6-3 הגוצת 6-5 המיתח

 2-6, 4-6, 5-10, 5-12 אובי

 טקדניא - 3 שמתשמל ךירדמ - 0



 סקדניא

 5-7 תינבת ךמסמ
 3-3 הריצי

 2-5 , 3-12, 4-2 ,4-10 הפטעמ
6 

 7-6, 7-4 סוטטס

 7-4 גוויס
 7-2 (הדוקפ) הפטעמ

 8-2 טניבקל ץוחמ סיצבק רחא בקעמ

 2-1 השיג חתפמ

 קוית; ךמסמ קאררוקמ

 חוגשמ

 8-3 הלעפה
 8-3 (הדוקפ) הלעפה לוטיב/הלעפה
 2-13, 8-3 הנקתה

 6-5 סקפב ךמסמ חולשמ

1 

 קוית; ךמסמ הארריינ
 תונימז; ךמסמ הארלוענ

 6-5 (הדוקפ) המיתח/הליענ

 6-5 ךמסמ תליענ

 קוית הארד קוית ינותנ

 ס

 4-11 (הדוקפ) הריגס

 4-11 (הדוקפ) סלוכ תריגס

 5-2 ןוסחא גוס
 4-11 (הדוקפ) הסירפב רודיס

 4-11 (הדוקפ) גרודמ רודיס
 סוטטס; ךמסמ קאר סוטטס
 הפטעמ סג קאר סוטטס
 הפטעמ קאדגוויס

 5-3 , 6-ל תויוליעפ

 סקדניא - 4

 8-1 קית ןורכניס
 4-3, 4-6 ,4-10 5-22 הפשא לס
 4-3, 5-6, 6-1 סילכה לגרס

 6-2 םידיחי םיכמסמ
 6-1 םיכמסמ רפסמ

 4-9 סוקימה לגרס
 4-13 ןוניסה לגרס

 4-2 היקיתה לגרס

 5-16 (הדוקפ) הקירס

 ע

 5-21 (ןצחל) הכירע
 5-21 (הדוקפ) הכירע

 פ

 5-21 (הדוקפ) 630116( - ב חתפ

 5-21 םיכמסמ תחיתפ

 5-21 הדובעה ןחלוש יקיתב

 5-21 סושיי ךותמ

 ּצ

 4-2 םימלצ

 ִק
 5-23 ךמסמ דוק

4 

 4-4 ןונעיר

 4-4 שופיח
 4-4 תחלקמ ןצחל

 3-11, 4-4 סנפ ןצחל
 2-9, 5-3, 6-9, 7-5 ןומושר

 5-3 תוידיתע תולועפ

 4-4 ,4-1 טירפת

 שמתשמל ךירדמ - 0
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 5-6 , 6-9 (הדוקפ) ןומושר
 2-10 , 4-2(תו) המישר

 4-12 ןוגרא
 4-15 הספדה
 2-11 שופיח

 2-11 , 4-2 םיכמסמ
 4-8 , 6-6תכרעמה יכמסמ

 4-8 סילאשומ סיכמסמ

 4-8 םיליעפ סיכמסמ
 4-10 יוניש

 2-11 הדובעה ןחלוש יקית

 3-12 ,4-3 , 4-4 ,4-9 םיקיתה תמישר
 4-9 (הדוקפ) םסיכמסמ תמישר

 7-3 הצופת תמישר

 טםנ

 2-2 הדובעה ןחלוש

 4-15 (הדוקפ) תספדמ תרדגה

 4-15 (הדוקפ) המישר תספדה

 שדח
 4-10 (הדוקפ) הפשא לס
 4-8 (הדוקפ) אצוי/סנכנ ראוד שגמ

 4-10 7-2, (הדוקפ) הפטעמ
 4-9 (הדוקפ) םיקיתה תמישר

 4-9 (הדוקפ) םיכמסמ תמישר
 4-5 (הדוקפ) הדובעה ןחלוש קית

 5-24 ,5-25 (הדוקפ) שופיחה תואצות

 4-1 רודיס
 4-10 (הדוקפ) ל המוד שדח
 4-11 (הדוקפ) הריגס
 4-2 סימלצ

 4-10 (הדוקפ) יוניש
 2-11 קית
 סיקית

 4-5 הריצי

 שמתשמל ךירדמ - 0

 סקדניא

 4-3 סוקימה תרוש
 5-19 ךמסמ לופכש
 הרימש

 5-2 ךמסמה ינייפאמב
 5-25 ,7-5 סיצבקה תרש

 ת

 2-12 , 5-7 %61]080 תנקתה תינכות
 2-2 ,2-9 , 5-3 ,7-4 םיכמסמ קוית
 4-13 סייללכ סיות

 תרוכזת

 5-13 סושיר

 4-4 תורוכזת

 5-6 (הדוקפ) קוית
 ךמסמ םסג קאר קוית
 4-2 קית

 4-10 הקתעה
 4-4 , 5-12 הטויט
 4-5 הדובעה ןחלוש לע סוקימ
 4-10 יוניש

 3-2 ,4-5 (הדוקפ) הדובעה ןחלוש קית
 5-3 הנוכת

 4-14 5-8 26-5 ךרע

 5-8 , 5-26 סש
 ךמסמ קאר תונוכת

 4-1 ישאר טירפת
 תורעה/הגוצת

 6-3 םילכה לגרס

 6-4 טירפת

 6-3 (הדוקפ) תורעה/הגוצת

 5-24 , 5-25 (הדוקפ) שופיחה תואצות

 סקדניא - 5



2-6 , 5-18 ₪ 
 נצ

 2-2 רוטרטסינימדא
 2-15 היצרטסינימדא
 2-15 הלעפה
 2-15 האיצי
 2-2 להנמ

 שמתשמל ךירדמ - 03[ יטקדניא - 6





 תדובעה ןתלוש יטירפ

 רחא גווס וא טקיורפ ,ףתושמ אשונ יפל םיכמסמ םיליכמ םיקית

 ,םיכמסמ תלבקו חולשמל סישמשמ סינוש סיגוסמ ראוד ישגמ

 .0801א6( ישמתשמ ןיב םיסקפו תועדוה ₪ ₪5

 ישיא בוק הניה 0301א6! יייע תרצונה "םיליעפ םיכמסמיי תמישר = ל

 * .הנורחאל תלפיט םהב סיכמסמ לש ו

 .םירחא 0801א6+ ישמתשמל סיכמסמו תועדוה חולשמל תושמשמ תופטעמ 0%

 ךל רשפאמה הדובעה ןחלוש לע ימניד קית הניה םיקיתה תמישר

 סיכמסמה תמישר גיצהל לוכי ךניה וז ךרדב .םיקית ןיב ףדפדל +

 .השיג תאשרה ךל שי סהילא הריגמ לכבו קית לכב ₪

 :סיגוס ינימ לכמ םישופיח עוציב לש האצות ןניה שופיח תומישר

 טסקטה לכב שופיח ,(ךיראת יפל) הריגמב וא היקיתב שופיח שאו =

 .סינוש תומוקמב םיקיותמה סיכמסמ לש תינדי הריחב וא 4 ובו
 ו

 | מ"עב םיסדנהמ גרבנירג ב-א
 שה 7 דראה בוחר
 43252 ראוד את
 61430 ביבא-לת

 ₪ 24% 03-489288 :ןופלט
 ה 8 03-6476485 :םקפ
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